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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3)  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันและใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า: 
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ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ด้านที่ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมาคือ การทํางาน 
เป็นทีม การมีความยืดหยุ่น การมีวิสัยทัศน์ และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การมีความคิดสร้างสรรค์  
 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน รองลงมาคือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
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 3. ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์และการทํางาน
เป็นทีม ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุ 0.76 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 
การทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ร้อยละ 58 โดยเขียนเป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังน้ี 
 สมการคะแนนดิบ	 = 0.95+ 0.39 (การมีความคิดสร้างสรรค์) + 0.24 (การมีวิสัยทัศน์)  
+ 0.15 (การทํางานเป็นทีม)    

 สมการคะแนนมาตรฐาน	 y= 0.41z (การมีความคิดสร้างสรรค์) + 0.28z (การมีวิสัยทัศน์) 
+ 0.16z (การทํางานเป็นทีม) 
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 The purposes of this research were: 1) to study the creative leadership of 
school Administrators under Nakhon Pathom Primary Educational service Area Office 2, 2) to 
study academic administration of schools under Nakhon Pathom Primary Educational 
service Area office 2, and 3) to study the creative leadership academic administration of 
school Administrators under Nakhon Pathom Primary Educational  service Area office  
2. The data in this survey research were collected by questionnaires from 286 samples consisting 
of school administrators, academic heads and teachers. The data were analyzed by 
Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, Pearson's product-moment correlation 
and Coefficient and stepwise multiple regression analysis. 
 The results of the research were found that: 
 1. The creative leadership of school Administrators under Nakhon Pathom 
Primary Educational service Area Office 2 was at a high level overall. When considering each 
aspect, the highest level was on individuality, followed by teamwork, flexibility, vision 
and creative thinking respectively. 
 2.  The academic administration of schools under Nakhon Pathom Primary 
Educational service Area office 2 was at a high level overall, and in aspect, the highest 
level was on measurement, evaluation and transfer, followed by quality assurance 
and promotion of academic to community respectively. 
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 3. The creative leadership affecting academic administration of school 
Administrators under Nakhon Pathom Primary Educationalservice Area office 2 was 
creative thinking on supporting vision and teamwork with coefficient of relationship at 
0.76, with a significant statistic figure at 0.01, with predictive coefficient at 58%. It can be 
written as a regression analysis equation as follows; 
 Raw Score Equation	 = 0.95+ 0.39 (Creativity) + 0.24 (Vision) + 0.15 (Teamwork)    

 Standard Equation	 y= 0.41z (Creativity) + 0.28z (Vision) + 0.16z (Teamwork) 
 
Keywords: Creative leadership, The Academic Administration of School 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้ 
อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ ย่ังยืนของสังคมไทย 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, 
หน้า 2) และในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่ 21  
“การศึกษา” จึงเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญอย่างย่ิงยวด และเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558, หน้า คํานํา) ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญเรื่อง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทย 
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
อย่างมีคุณภาพในทุกระดับ และทุกประเภท การศึกษาให้บรรลุ วิสัยทัศน์ที่ กํ าหนดไว้คือ  
การท่ี “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยเฉพาะได้ดําเนินการจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกพ้ืนที่ เติมเต็ม ระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างแท้จริง (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553, 
หน้า 1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา โดยหมวด 4 มาตรา 39 
กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปผ่านคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง มาตรา 4 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือของเอกชนท่ีมีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา และหมวด 1  
(มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 6, 7, 17) และในการจัดการศึกษา 
งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เป็นงานหลักของผู้บริหารสถานศึกษามีความสําคัญ
อย่างย่ิงยวดต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปรากฏ
เด่นชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จการบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุด 
ต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพ (สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน, 2556, หน้า 39) 

การบริหารสถานศึกษาจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
มีภาวะผู้นํา ซึ่งหมายถึง การมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีทัศนะกว้างไกล สามารถทําให้
ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติตาม กล่าวคือ ผู้บริหารต้องเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม มีความอดทนอดกลั้น บริหารจัดการเป็นการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี 
สํานึกรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (อุบล เลี้ยววาริณ, 2556, หน้า 283)  
ภาวะผู้นํามีความเก่ียวข้องและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคคล ดังน้ัน ผู้บริหารของ 
ทุกหน่วยงาน จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําของตนเอง ผู้บริหารจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะความรู้  ความเ ข้าใจในหลักการต่าง  ๆ  เ พ่ือใ ห้สามารถปฏิบั ติงานร่วมกันไ ด้ 
อย่างมีประสิทธิผล และในภาวะเช่นน้ีสมรรถนะของผู้นําที่เรียกว่า “ผู้นําเชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําให้รอดพ้นและได้รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว 
สามารถตอบสนอง ต่อความคาดหวัง  ความต้องการของบุคคล  และสามารถตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคมได้อย่างเหมาะสม (สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง, 2556, หน้า 3-4) 
นอกจากน้ี จักรกฤษณ์  โพดาพล (2556, หน้า 2) ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตของทุกๆ องค์การจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งการนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้น้ันจึงต้อง
มีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเข้ามากระทบหรือเป็นการมองหาโอกาสที่องค์กรจะได้รับเพ่ือสร้างความเป็น
ผู้นําขององค์กรเอาไว้ ล้วนต้องอาศัยความสร้างสรรค์เพ่ือผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ และ 
ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 168) ได้กล่าวว่า ในการดําเนินการบริหารและจัดการศึกษา 
ในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจําต้องมีภาวะผู้นําที่ดีและเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  
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การบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งานของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการ 
มีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงส่วนงานด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และ 
การบริหารงานทั่วไป เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้หน่วยงานทางการศึกษาดําเนินไปด้วยความราบร่ืน
เท่าน้ัน ผู้บริหารทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผู้นําของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะหน้าที่
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งคือ  การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ  
โดยการทํางานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครูให้คําแนะนําครู และประสานให้ครูทุกคนทํางานร่วมกัน 
อย่างมีประสิทธิภาพในการสอน (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2557, หน้า 5) เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย
งานวิชาการอย่างลึกซึ้ง (จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน้า 149) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) 
ได้จําแนกออกเป็น 12 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษางานวิชาการจึงเป็นงานที่สําคัญในการบริหารและต้องจัดระบบ
ให้รัดกุม และมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสถาบันการศึกษาจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสําคัญ  

การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา ทําให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของสถานศึกษาที่พึงปฏิบัติ แต่สภาวการณ์ด้านการศึกษาของไทยท่ีผ่านมา พบว่า 
ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษามากที่สุดและเพ่ิมมากขึ้นเป็นลําดับ แต่ผลการจัด
การศึกษากลับไม่สอดคล้องกับงบประมาณ แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาแล้วหลายครั้งก็ตาม 
แต่ปัญหาในด้านการศึกษายังพบว่า ครูไม่ครบช้ันเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนตํ่า 
มีเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในปัจจุบันมากถึงร้อยละ 30 ทั่วประเทศ ผลคะแนน G-PAX เฉลี่ยเฟ้อ และ
เพ่ิมขึ้นทุกปี (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2557, หน้า 7-9) และ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาทั้งหมด 7,042 แห่ง โดยภาพรวม 
ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี จํานวน 6,274 แห่ง (ร้อยละ 89.09) ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จํานวน 
4,923 แห่ง (ร้อยละ 69.91) และไม่ได้รับรองมาตรฐานจํานวน 2,119 แห่ง (ร้อยละ 30.09)  
เมื่อพิจารณาผลการประเมินของสถานศึกษาเฉพาะที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จําแนกตามตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ พบว่า ในส่วนที่เก่ียวข้องกับด้านการบริหาร  
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ด้านวิชาการได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่มี 
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงสูงสุด (ร้อยละ 89.92) รองลงมาคือ ระดับพอใช้ และระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน (ร้อยละ 6.61 และ ร้อยละ 3.45 ตามลําดับ) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555, หน้า 49-50) 

1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี 2557 เป็นหน่วยงานทาง

การศึกษาที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางเลน 
อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับ 
การจัดการศึกษายังมีปัญหาอยู่คือ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ยังไม่บรรลุผลสําเร็จเท่าที่ควร ซึ่งอาจอธิบายความได้ 3  ด้าน 
คือ 1) ด้านการบริหาร พบว่า การพัฒนาระบบการประกันศึกษายังขาดความต่อเน่ือง สถานศึกษา
ไม่ได้นําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาไม่สรุปผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา
ดําเนินการ ความไม่สอดคล้องของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี และ 
การรายงานผลประจําปี (SAR) สถานศึกษาไม่ทํารายงานผลการดําเนินการประจําปีอย่างต่อเน่ือง  
ไม่รายงานต่อต้นสังกัดและต่อสาธารณชน งานด้านสารสนเทศของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ 
สถานศึกษาไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของผู้บริหารสถานศึกษาจัดทําโครงการ/กิจกรรมไม่ครอบคลุมการศึกษา
หรืองานทั้ง 4 ด้าน ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านครู พบว่า ครูไม่จัดทําแผนการสอนเพื่อใช้สอนจริง 
และไม่ทําแผนการสอนให้ต่อเน่ือง การวิจัยในช้ันเรียนไม่ได้มาจากปัญหาการเรียน หรือบันทึก 
หลังการสอน และยังจัดทําได้น้อยเกินไป ครูขาดการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาที่ตรงกับปัญหามากที่สุด และครูยังขาดการศึกษามาตรฐานที่เ ก่ียวข้องกับตนเอง   
ด้านวิชาการ พบว่า การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2558 (เป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3) ซึ่งพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการพัฒนา 
ไม่บรรลุเป้าหมาย ที่กําหนด คือ ด้านภาษามีพัฒนาการลดลง ร้อยละ 2.49 ด้านคํานวณมีพัฒนาการ
ลดลงร้อยละ 1.44 และด้านความสามารถด้านเหตุผลลดลง ร้อยละ 0.32 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
ใน 5 วิชา (เป้าหมายกําหนดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5) พบว่า วิชาที่มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย
ร้อยละ 5 มีจํานวน 1 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.88 และวิชาที่มี 
ผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เป็นตามเป้าหมาย จํานวน 2 วิชา คือ วิชาภาษาไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.62 วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.70 สําหรับวิชาที่มีค่าเฉลี่ยลดลงเปรียบเทียบระหว่าง 
ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2557 คือ วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยลดลงมากที่สุดร้อยละ 2.34 
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รองลงมาคือ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.14 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) นักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประเทศ และระดับจังหวัดใน 5 กลุ่มสาระวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับประเทศ ร้อยละ 0.16 ส่วนระดับจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละตํ่ากว่าทุกกลุ่มสาระ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ใน 5 รายวิชา (เป้าหมายกําหนดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5) พบว่า วิชาที่ผลการประเมินเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 มีจํานวน 1 วิชา คือ  
วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.51 และวิชาที่มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เป็นตาม
เป้าหมาย จํานวน 2 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.37 วิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.85 สําหรับวิชาที่มีค่าเฉล่ียลดลงเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2557 คือ
วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยลดลงมากที่สุดร้อยละ 1.90 รองลงมา คือ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.70 
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประเทศ และระดับจังหวัดใน 5 กลุ่ม 
สาระวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
สูงกว่าระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ ยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.46 ส่วนระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละตํ่ากว่าทุกกลุ่มสาระ (ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2560 หน้า 19-21) 

การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาที่ทุกโรงเรียนต้องถือปฏิบัติ 
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี การวางแผน และการกําหนดกลยุทธ์  
โดยมีเป้าหมายหลักในการดําเนินงานที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพประสบความสําเร็จ และออกไปเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม ภารกิจของโรงเรียนจะสัมฤทธ์ิผลได้ดีมากน้อยเพียงใดน้ัน ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างย่ิงต่อการบริหารงานของโรงเรียนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและได้ริเริ่ม 
งานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย (ทินพนธ์ บุญธรรม, 2556, หน้า 2-3) จากสภาพปัญหาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ข้างต้น ผลสัมฤทธ์ิ การเรียนค่า NT 
และค่า O-NET ตกตํ่าเป็นปัญหาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่สามารถแก้ไขให้บรรลุ
เป้าหมายได้ จึงเห็นเป็นความสําคัญว่า บุคคลที่เป็นผู้บริหารจะต้องมี ภาวะผู้นํา มีความรู้ ความสามารถ 
ใส่ใจที่จะพัฒนาการศึกษา คิดนอกกรอบ คิดบวก มีจินตนาการ ใช้วิธีใหม่ๆ คิดอย่างสร้างสรรค์ที่จะ
แก้ ปัญหา  การศึกษาจึ งจะเจริญก้าวหน้า  ดั งที่  วรยุทธ  ชาตะกาญจน์  (2551,หน้า  59)  
ได้กล่าวว่า สถานศึกษาที่จะประสบความสําเร็จมักจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถบทบาทของผู้บริหาร
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สถานศึกษาคือ ผู้อํานวยความสะดวก เป็นผู้นํา เป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้นํานวัตกรรมเข้ามาสู่
สถานศึกษา และเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวหน้า 

 
1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการทดสอบ NT มีผลสัมฤทธ์ิ 

ลดตํ่าลงเป็นปัญหาของระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และผู้บริหาร
สถานศึกษา ยังไม่สามารถแก้ไขผลสัมฤทธ์ิให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนให้เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพสูงย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารจัดการของผู้บริหาร ครู ความแตกต่างกันของผู้เรียนบางส่วนที่มี 
ความพร้อมและพ้ืนฐานที่ไม่เท่ากัน รวมถึงสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์และการปฏิบัติทําให้เกิด
ช่องว่างทางการศึกษา ในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากสภาพปัญหาและความสําคัญดังกล่าว ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยนกระบวน 
การบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นแนวทาง
ในการกําหนด นโยบายและวางแผนเพ่ือการดําเนินงาน ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ให้มีมากขึ้น อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนาในหน่วยงานและองค์การทาง การศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบให้สถานศึกษามีศักยภาพที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกัน และแข่งขันอย่าง
สร้างสรรค์ในเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ และพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
1.2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
1.2.3 เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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1.3  ข้อคําถามการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดข้อคําถามของการวิจัยไว้ดังน้ี 
1.3.1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
1.3.2 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระดับใด 
1.3.3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หรือไม่ 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือให้รองรับและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังข้อคําถามสําหรับ  

การวิจัยครั้งน้ีไว้ดังน้ี 
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยสองด้านส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
   

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศ ึกษาวิจ ัยเร ื่อง “ภาวะผู ้นำเชิงสร ้างสรรค์ที่ส ่งผลต ่อประสิทธิผลการบร ิหารงาน

วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม 
เขต 2 ” ผู้วิจัยได้ทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องนํามาจัดทําเป็น 
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) โดยตัวแปรต้น (Independent Variables) ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู ้นำเชิงสร ้างสรรค ์จากแนวค ิดของ โรบ ินส ัน (Robinson, อ้างใน 
ส ุภาพ ฤทธิ์บำร ุง, 2556, หน ้า 47) เป ็นหล ักและวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข ้องได ้องค ์ประกอบของ
ภาวะผู ้นำเชิงสร ้างสรรค์ (Creative Leadership) จำนวน 5 องค ์ประกอบ ค ือ 1) การม ีความค ิด
สร ้างสรรค์ 2) การมีความยืดหยุ่น 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ  
5) การทํางานเป ็นท ีม และตัวแปรตาม (Dependent Variables) การบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้วิจัยใช้แนวคิดของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ (2546, หน ้า 33-34) ประกอบด ้วย 
12 ด ้าน ค ือ 1) การพัฒนาหล ักส ูตรสถานศ ึกษา 2) การพ ัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การว ัดผล 
ประเมินผล และเท ียบโอนผลการเร ียน 4) การว ิจ ัยเพื่อพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การ
แนะแนวการศ ึกษา 9) การพัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 10) การส ่งเสร ิม
ความ รู ้ด ้านว ิชาการแก ่ช ุมชน 11 ) การประสานความร ่วมม ือ ในการพ ัฒนาว ิชาการก ับ 
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สถานศ ึกษาอื ่น และ 12) การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการ ศึกษา ดังแสดงรายละเอ ียดแผนภูมิที่ 1.1 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 
ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค ์(Xtot)  การบริหารงานวิชาการ (Ytot) 

1. การมีความคิดสร้างสรรค์ (X1)  
2. การมีความยืดหยุ่น (X2)   
3. การมีวิสัยทัศน์ (X3)   
4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  
5. การทํางานเป็นทีม (X5)   

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y1)  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Y2)   
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล 
   การเรียน (Y3)   
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y4)  
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา (Y5)   
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Y6)   
7. การนิเทศการศึกษา (Y7) 
8. การแนะแนวการศึกษา(Y8)   
9. การพัฒนาระบบประกันภายในสถาน 

ศึกษา (Y9)   
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

(Y10) 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน (Y11) 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบ ันอ่ืนที่จัดการศึกษา (Y12) 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการว ิจัย  
ที่มา* :  องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ได้จากการสังเคราะห์ตารางความคิดเห็นของ
นักวิชาการ จํานวน 10 คน หน้า 40 
ที่มา** : กระทรวงศ ึกษาธิการ , คู ่ม ือการบร ิหารสถานศ ึกษาขั้นพื ้นฐานที่ เป ็นน ิต ิบ ุคคล , 
(กร ุงเทพมหานคร : องค์การรับส ่งสินค้าและพ ัสดุภ ัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546). หน้า 33-34. 



9 

1.6  ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังน้ี  
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้งน้ี ค ือ ผู ้อำนวยการสถานศ ึกษา/รองผู ้อำนวยการสถานศ ึกษา 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคร ูในสถานศ ึกษา ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ้ืนทีก่ารศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม 
เขต 2 จํานวน 122 แห่ง ใน 4 อําเภอ จํานวน 1,285 คน (กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2558, หน้า 6) 

1.6.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ได้แก่ สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาข ั้นพื ้นฐาน ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นท ี่

การศ ึกษา ประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 122 แห ่ง ใน 4 อำเภอ ได ้แก่ สถานศ ึกษาในเขต
อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพ ุทธมณฑล 

1.6.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเน้ือหาไว้ ดังน้ี 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ  

1) การมีความคิดสร้างสรรค์ 2) การมีความยืดหยุ่น 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และ 5) การทํางานเป็นทีม 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 12 ด้าน 
คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
แก่ชุมชน 11) การประสานความร ่วมม ือ ในการพ ัฒนาว ิชาการก  ับสถานศ ึกษาอ  ื่น  และ  
12) การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิชาการแก ่บ ุคคล ครอบคร ัว องค ์กร หน ่วยงานและสถาบ ันอ ื่น
ที่จ ัดการศ ึกษา 
 

1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับจากการวิจัย  
1.7.1 ทราบถึงระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่

การประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
1.7.2 ทราบถึงระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่

การประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
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1.7.3 ทราบถึงภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

1.7.4 เป็นข้อนิเทศสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารงาน
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถนําข้อค้นพบไปพัฒนาภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงกําหนดนิยามขอบเขตของศัพท์

เฉพาะต่างๆ ที่นํามาใช้ ดังน้ี 
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการประสานงาน  

การจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืนๆ ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อย่างท้าทาย มีความยืดหยุ่นทางความคิด
และการกระทําอย่างสร้างสรรค์ ทําให้การทํางานในองค์การราบรื่น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 1) การมีความคิดสร้างสรรค์ 2) การมีความยืดหยุ่น 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การคํานึง 
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ 5) การทํางานเป็นทีม 

การมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถ
ในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี คิดอย่างมีระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน  
ใช้วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และถูกต้องในสถานการณ์ 
ที่คับขัน สามารถบูรณาการวิธีการทํางานที่หลากหลาย โดยอาศัยการเช่ือมโยงจากความรู้ และ
ประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดนอกกรอบใน
การทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

การมีความยืดหยุ่น หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการเข้าใจ 
และวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเอง และของผู้อ่ืน เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับความคิด
ใหม่ ๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการกําหนดภาพอนาคตของ
สถานศึกษาที่เป็นไปได้ และชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือกําหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ มีความมุ่ งมั่นและทุ่มเท 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และปรับระบบและการทํางานปัจจุบันให้รับกับการดําเนินงาน
สู่จุดหมายที่ต้องการในอนาคต 
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การคํานึงถึงความเปน็ปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยอมรับ
ความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล เอาใจใส่ และให้ความสําคัญกับผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล  
มีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานท่ีแตกต่างกันไปตามความต้องการ รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเน่ือง 

การทํางานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการประสานสัมพันธ์
การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษาเข้าด้วยกัน มีการกําหนดบทบาทหน้าที่การทํางานของผู้ร่วมงาน
เพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มอบความไว้วางใจ และเช่ือมั่นในทีมงานในการปฏิบัติงาน
ว่าจะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ รับฟังปัญหา ความต้องการ และประชุม
ปรึกษาหารือกันก่อนทํางาน และมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้อง การส่งเสริมงานด้านวิชาการตลอดจน
การประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร ่วมม ือใน  
การพัฒนาวิชาการก ับสถานศ ึกษาอ ื่น และ 12) การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิชาการแก ่บ ุคคล 
ครอบคร ัว องค ์กร หน ่วยงาน และสถาบ ันอ ื่นที่จ ัดการศ ึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  
มีการประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของผู้บริหารสถานศึกษานําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และนําผลจากการนิเทศ
ติดตามประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
เครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง สถานศึกษากําหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผล
แต่ละวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัด       
การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน จัดให้มีการเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนด และมีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยมีการประสานความร่วมมือในการศึกษา วิจัยกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืน และนิเทศติดตามครู เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ 
ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
โดยส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้วนวิชาการมีการประสานความร่วมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน กับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน และมีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การสํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หรือประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ร่วมกัน มีการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ แหล่ งเ รี ยนรู้ ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ ครู ใ ช้ แหล่ งการเรี ยนรู้ ทั้ งในและนอกโรงเ รี ยน  
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  ติดตามและประเมินผล 
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียน     
การสอนภายในสถานศึกษาโดยดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
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ในสถานศึกษามีการติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศ
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแนะแนวการศึกษา หมายถึง การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนมีการ
ส่งเสริมดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา มีการนํา
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน และนําผลการประเมิน
หรือประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการแนะแนวใน
สถานศึกษา 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้าง
องค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความสําเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การสํารวจความต้องการงานด้านวิชาการ
และให้การสนับสนุนแก่ชุมชน จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มีการประเมินผลและนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 

การประสานความร ่วมมือในการพ ัฒนาวิชาการก ับสถานศึกษาและองค์กรอื ่น 
หมายถ ึง การประสาน ขอความร ่วมม ือโดยขอความช่วยเหล ือในการพ ัฒนาวิชาการจากหน ่วยงาน 
ต ้นส ังก ัดหร ือ หน ่วยงานอื่น สร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือในการพัฒนาวิชาการระหว่างสถานศ ึกษา 
ทั้งที่จ ัดการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน และระด ับอุดมศ ึกษา ม ีการระดมทร ัพยากร เพื่อการศ ึกษารวมทั้ง
วิทยากรจากภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น ติดตามผลการสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือ เพื่อให ้เก ิดผล
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เป ็นร ูปธรรม และนำผลการต ิดตาม การประสานความร ่วมม ือในการพัฒนาวิชาการของสถานศ ึกษา
ไป พ ัฒนาปร ับปร ุงขยาย เครือข่ายความร่วมมือต่อไป 

การส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิชาการแก่ บ ุคคล ครอบคร ัว องค ์กร หน ่วยงาน และ 
สถาบ ันอ่ืนที่จ ัดการศึกษา หมายถ ึง สํารวจความต ้องการในการได ้ร ับการสน ับสน ุนด ้านวิชาการของ 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน ่วยงาน และสถาบ ันอื่นที่จ ัดการศ ึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ 
ความเข ้าใจ ร ่วมกับชุมชนและหน ่วยงานอ่ืน ๆ ในจ ัดการศึกษา ม ีการร ่วมกันจ ัดการศึกษา และ 
ใช้ทร ัพยากรร ่วมก ันให ้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดแก ่ผู ้เร ียน โดยม ีการส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้ม ีการจ ัด
ก ิจกรรมการเร ียนรู้ ร ่วมกัน เพื่อให ้ชุมชนได ้ร ับความช่วยเหลือทางด ้านวิชาการตามความเหมาะสม 
และจำเป ็น และมีการส ่งเสร ิมและพัฒนาแหล ่งเร ียนรู้ทั้งด ้านค ุณภาพ และปร ิมาณเพื่อการเร ียนรู ้
ตลอดชีวิตอย ่างมีประสิทธ ิภาพ 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  หมายถึง 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในอําเภอบางเลน  
อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล 

ผู้ บ ริ หารสถานศึ กษา  หมาย ถึ ง  ผู้ ดํ ารง ตํ าแหน่ ง  ผู้ อํ านวยการสถานศึกษา/ 
รองผู้อํานวยการศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2   

ประชากร หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการศึกษา หัวหน้าวิชาการ และครู 
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 1) ชาย และ 
2) หญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) 20-30 ปี, 2) 31-40 ปี, 3) 41-50 ปี และ 4) 51 ปีขึ้นไป  

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปริญญาตรี, 2) ปริญญาโท และ 3) ปริญญาเอก  

ตําแหน่งหน้าที่ หมายถึง ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการศึกษา,  
2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ 3) ครู   

ประสบการณ์การในการทํางาน หมายถึง ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ตอบ
แบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) 0-10 ปี, 2) 11-20 ปี, 3) 21-30 ปี 
และ 4) 31 ปีขึ้นไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากตํารา เอกสารแหล่งความรู้ต่างๆ ถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกัน 
มาเป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือนํามาวิเคราะห์และอภิปรายผล มีรายละเอียด ดังน้ี  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ 
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
การศึกษาเก่ียวกับภาวการณ์เป็นผู้นํา เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมานานแล้วว่าภาวการณ์

เป็นผู้นําน้ันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหาร ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ 
ภาวะผู้นํา หรือ ความเป็นผู้นํา เป็นคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษคําว่า Leadership ซึ่งมีนักวิชาการ
ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้นําไว้มากมาย ดังน้ี 

2.1.1 ความหมายของภาวะผู้นํา 
ภาวะผู้นํา (leadership) เป็นองค์ประกอบซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อการบริหารงาน

และเป็นปัจจัยหน่ึงที่กําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ผู้บังคับบัญชาต้องมีภาวะผู้นํา
เพราะพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน 
ความพึงพอใจของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลถึงความสําเร็จขององค์การ ได้มีนักวิชาการได้ให้ทัศนะเก่ียวกับ
ความหมายของภาวะผู้นําไว้มากมาย ดังน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551, หน้า 4-5) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นําคือ บุคคลที่
จะมาประสาน ช่วยให้คนทั้งหลายช่วยกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันก็ตาม หรือทําการร่วมกันก็
ตามให้พากันไปด้วยดีสู่จุดหมายที่ดีงาม ผู้นําจะต้องมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติ
ต่อสิ่งเหล่าน้ันทุกอย่างให้ถูกต้อง และได้ผลดีตามองค์ประกอบเหล่าน้ีคือ ตัวผู้นํา ตัวผู้ตาม จุดหมาย
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หลักการและวิธีการ สิ่งที่จะทําและสถานการณ์ ด้วยคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่
ประสบ ซึ่งอยู่ภายนอกว่าทําอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ในท่ามกลางสังคมสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่ประสบ 
เช่น ปัญหา เป็นต้น 

พัชสิรี ชมพูคํา (2552, หน้า 194) สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
ที่เป็น ผู้นํามีอิทธิพลโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และสามารถทําให้บุคคลอ่ืนทําตาม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552, หน้า 1) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง บุคลคลที่มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทําให้
บุคคลอ่ืนไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จด้วยความเต็มใจ 

ภารดี อนันต์นาวี (2552, หน้า 77) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการและ
สถานการณ์ที่บุคคลหน่ึงได้เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้นํากลุ่มและมอิีทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม่ 
บุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได้ โดยอาศัย
อํานาจหน้าที่หรือการกระทําของผู้นําในการชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ (2552, หน้า 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง  
การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือตําแหน่งให้ผู้อ่ืนยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้หรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล 

สมคิด บางโม (2554, หน้า 227) ได้ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้นํา คือ การที่ผู้นําขององค์การ
ใช้อิทธิพลต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
อิทธิพลดังกล่าวน้ีอาจเป็นไปทั้งในทางบวกและทางลบ หรือทางใดทางหนึ่ง 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2554, หน้า 166) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถหรือ
กระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มคน สามารถกระตุ้นจูงใจให้บุคคลอ่ืนเช่ือถือ
ยอมรับและทําให้เกิดความพยายาม และความสามารถที่สูงขึ้นในการที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 181) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ช้ีนํา
ผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ 
โดยมีความสําเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

รุสเซีย และอาคฮัว (Lussier & Achua, 2001, p. 78) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา 
หมายถึง กระบวนการท่ีมีอิทธิพลโน้มน้าวระหว่างผู้นําและผู้ตาม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การโดยการเปลี่ยนแปลง 
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ยุคล์ (Yukl, 2001, p. 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการ 
ใช้อิทธิพลโน้มน้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ หรือกระบวนการ 
ใช้อิทธิพลกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ กระบวนการโน้มน้าวหรือ
ใช้อิทธิพลแต่ละกลุ่ม และกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุ่ม  

จากความหมายของภาวะผู้นําที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถ 
หรือกระบวนการที่บุคคลพยายามใช้อิทธิพลต่าง ๆ โน้มน้าว กระตุ้น ช้ีนํา สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจให้
ผู้อ่ืนร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทุ่มเทกําลังความคิด ความรู้ ความสามารถของตนเอง 
ในการช่วยแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การ  

2.1.2 ความสําคัญของภาวะผู้นํา 
ในทุกองค์การการดําเนินงานจะประสบความสําเร็จต้องอาศัยผู้บริหาร ผู้บริหารจําเป็นต้อง

มีภาวะผู้นํา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ ดังน้ันภาวะผู้นําจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงาน
เป็นอย่างย่ิง มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผู้นําไว้ดังน้ี 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของ
งานและองค์กรและการเป็นผู้นําน้ันสามารถสร้างได้จากการใช้ความพยายามและการทํางานหนัก 
(Leaders are not born, leaders are made and they are made by effort and hard work) 

สุภาวดี นพรุจจินดา (2553, หน้า 25) ได้กล่าวว่า องค์การจะไม่สามารถปฏิบัติงาน 
จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การได้ถ้าผู้บริหารขาดภาวะผู้นําเพราะภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารเป็นสิ่งที่จําเป็นย่ิงต่อการบริหารองค์การ หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ทักษะภาวะผู้นํา 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพก็จะทําให้ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การที่มีอยู่ 
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายองค์การ รวมทั้งไม่สามารถกระตุ้นและจูงใจ 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือความสําเร็จขององค์การแม้ว่าผู้นําจะเป็นเพียง
ปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การดําเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย แต่ความเป็นเลิศขององค์การจะเกิดขึ้น
จากการพัฒนาและสร้างสรรค์ของผู้นํา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ต้องการผู้นําการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก
โลกมีการแข่งขันระหว่างชาติมากขึ้นและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น องค์การเพ่ิมความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าส่งผลต่อผลลัพธ์มี
ประสิทธิภาพสูงกว่า นอกจากน้ันการเปลี่ยนแปลงขององค์การคือการเติบโตขององค์การ  
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและความเจริญทางเทคโนโลยี ทําให้องค์การมีความซับซ้อนมากข้ึน 
เกิดปัญหาความยากลําบากในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กล่าวอีก
นัยหน่ึงได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์การต้องการผู้นําที่มีภาวะผู้นํา  
มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นํามืออาชีพเพ่ือให้จัดการองค์การ 
ในช่วงเวลาที่วิกฤติ สามารถยืนอยู่ในยุคแห่งการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สมคิด บางโม (2554, หน้า 227) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําหรือความเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพน้ันมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การในอันที่จะดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เป็น
อย่างมาก ความล้มเหลวขององค์การต่างๆ ที่เป็นมาสืบเน่ืองมาจากขาดผู้นําที่มีประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น 

สุรพล สุยะพรหมและคณะ (2555, หน้า 156) ได้กล่าวว่า โดยทั่วไปภาวะผู้นํา 
มีความสําคัญต่อหน่วยงานอย่างย่ิง สรุปได้ดังน้ี 1) เป็นส่วนที่ดึงความรู้ความสามารถต่างๆ ในตัวผู้บริหาร
มาใช้คือ ผู้บริหารแม้จะมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ มากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาด
ภาวะผู้นําแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกนําออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่ 
เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้ อ่ืนคล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
2) ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายในหน่วยงาน กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้นําที่มี
คนยอมรับนับถือแล้ว ก็จะประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้โดย 
การชักจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพ่ือให้บุคคลในหน่วยงาน มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียว
และร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพ่ือให้หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า 3) ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคคลทุ่มเท
ความรู้ความสามารถให้แก่องค์การ การมีภาวะผู้นําในตัวผู้บริหารจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
ยอมรับ เกิดความศรัทธาและเช่ือมั่น และเป็นการง่ายที่จะกระตุ้นหรือชักจูงใจให้พวกเขาทุ่มเทความรู้
ความสามารถให้แก่องค์การ และ 4) เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน 
กล่าวคือเมื่อใดก็ตาม ที่หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารจะย่ิงทวีความสําคัญมากขึ้น จะเป็นเสาหลักสําคัญให้สมาชิกของหน่วยงาน 
ยึดเหน่ียวพ่ึงพิงและร่วมมือช่วยเหลือกันให้หน่วยงานอยู่รอดปลอดภัย 

พิณญ์บุหงา แสงศรธรรมกูล (2555, หน้า 29-30) สําหรับการบริหารงานขององค์การ หรือ
สถานศึกษา ผู้นําจึงเปรียบดังหลักสําคัญในการดําเนินงาน และเป็นผู้ที่สําคัญย่ิงสําหรับความสําเร็จของ
งานด้านต่างๆ โดยรวม จึงเห็นได้ว่าภาวะผู้นําน้ันสัมพันธ์กันกับความสําเร็จ ขององค์การหรือ 
สถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์การได้เป็นอย่างดี
ความสําคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นํา พฤติกรรมของผู้นํา เป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่
เป็นตัวกําหนดบทบาท และจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ เพราะมีอํานาจ มีอิทธิพล มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ ที่ทําให้ได้รับการยกย่อง และจูงใจคนอ่ืนได้ความสําคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นํา 
เหตุผลสําคัญในการศึกษาผู้นําคือ ในองค์การและกลุ่มต่างๆ ต้องมีผู้นําทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือสั่งการไปตามแผนงานขององค์การ ทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด ผู้นําเป็น
พ้ืนฐานสําคัญของการทํางาน แต่สร้างได้ยากที่สุด เพราะทุกคนไม่สามารถเป็นผู้ นําได้ทั้งหมด  
ด้วยผู้นําต้องมีคุณสมบัติพิเศษ มีพฤติกรรมแฝงเฉพาะตัว ความสําคัญของพฤติกรรมภาวะผู้นํา บุคลิกภาพ
ของผู้นํา เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ และองค์การและกลุ่มที่มีผู้นําไม่มีประสทิธิภาพ จะทําให้
ประสบความล้มเหลวในการดําเนินการ ซึ่งสังเกตได้จากประสิทธิผลของผลผลิต ความหมายของภาวะผู้นํา 
Leadership คือ กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน 
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กระตุ้นช้ีนําผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่าง ๆ 
ตามต้องการ โดยมีความสําเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมายภาวะผู้นําจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และการฝึกฝนของแต่ละบุคคลประเภทผู้นําประสิทธิภาพของผู้นํา คือผลที่เกิดขึ้นของกลุ่ม 
(Outcome) เน่ืองจากการนําหรือภายใต้การนําของผู้นํา เช่น ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ทัศนคติของ 
ผู้ตาม (Attitude of Follower) ดูได้จากการมีคําร้องทุกข์การขอย้าย การขาดงาน การหยุดงาน และ
คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม (Quality of Group Process) ประเมินจากความสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น 
ความสามัคคี ความร่วมมือ แรงจูงใจ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ซึ่งบุคคลต้องอาศัยอยู่ในสังคม  
ต้องเรียนรู้กระบวนการทางสังคม เพ่ือให้กระทําพฤติกรรมได้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมและ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและคาดหวังให้บุคคล มีพฤติกรรม ทัศนคติ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามบรรทัดฐานของสังคมบุคคลจะพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต้องผ่านการฝึกหัดเป็นสมาชิกที่
สังคมยอมรับในแต่ละกลุ่มสังคม ผู้นํากลุ่มมีบทบาทสําคัญมากต่อการตัดสินใจ ต่อนโยบาย ต่อการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการทํางานกลุ่มร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ส่วนประกอบของผู้นํา 
จากที่กล่าวมาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าผู้บริหารจะต้องมี
ส่วนประกอบของผู้บริหารงาน 3 ประการ ด้วยกันดังน้ี อํานาจในการบังคับบัญชา ในที่นี้อาจจะเป็นการ
ได้รับการยอมรับจากหน้าที่ อํานาจในการให้คุณ ให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะสั่งการควบคุมดูแล
การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การธุรกิจน้ันๆอํานาจการชักจูงใช้ กระบวนการสื่อสาร 
กระบวนการส่ือสารเป็นวิธีการส่ือความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี 
ต่อกันภายในหน่วยงานเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่สําคัญของการบังคับบัญชาและ 
ควบคุมงาน และการนําไปสู่จุดประสงค์ การนําไปสู่จุดประสงค์เป็นการขับเคลื่อนงานขององค์การ 
ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งจะมีทั้งจุดประสงค์ขององค์การ จุดประสงค์ของกลุ่ม จุดประสงค์ส่วนตัว
ของบุคลากรแต่ละคนและจุดประสงค์ส่วนตัวของผู้บริหาร ทั้งน้ีโดยประสานจุดประสงค์ทั้งหมดให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และประสานผลงานให้สนองจุดประสงค์ของทุกฝ่าย  

วิโรจน์ สารัตถะ (2555, หน้า 92) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นํามีความสําคัญอย่างน้อย 
ใน 3 ประเด็น ดังน้ี ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าการจูงใจและภาวะผู้นําเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนา
ผู้บริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผู้นําจึงเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้การบริหารมีความเติบโต
ก้าวหน้า หากต้องการประสบความสําเร็จก็จะต้องพัฒนาทักษะภาวะผู้นํา ประการต่อมาภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ และมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติว่าจะดีหรือไม่
ดีด้วย และประการสุดท้ายคนเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารงานเพ่ือความสําเร็จ หากไม่มุ่งพัฒนาคน 
ไม่มุ่งพัฒนาภาวะผู้นํา แม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด ก็ไม่อาจจะเติบโตก้าวหน้าได้ ซึ่งแม้จะมี 
ข้อถกเถียงกันว่าภาวะผู้นํามีมาแต่กําเนิด หรือเป็นสิ่งที่พัฒนาข้ึนได้ในภายหลัง ซึ่งแม้จะไม่มีคําตอบ 
ที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแล้วว่า ภาวะผู้นําไม่ได้มีมาแต่กําเนิด แต่ต้อง
พัฒนาข้ึนอย่างทุ่มเทและต้องทํางานอย่างหนักด้วย ดังน้ัน ทุกคนจึงต่างเป็นผู้นํากันได้ และทุกคนก็มี
สมรรถภาพที่จะพัฒนาเป็นผู้นําได้เช่นกัน 
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สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 251) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อการบริหารงาน 
ในทุกองค์กร เน่ืองจากบุคคลที่เป็นผู้นําองค์กรจะต้องใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสมในการชักจูงโน้มน้าวผู้อ่ืน
ให้ดําเนินการร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันจนประสบความสําเร็จที่เป็นวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่ม
หรือองค์กรน้ัน ๆ 

นฤมล โยคานุกุล (2556, หน้า 29) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของภาวะผู้นํา เป็นปัจจัยสําคัญ
อย่างย่ิงต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาองค์การ หรือโรงเรียนแสดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้นํา ในการริเริ่มโครงสร้าง กระบวนทัศน์ใหม่หรือ
เป้าหมาย เพ่ือทําให้องค์การหรือโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เรวดี ซ้อนเพชร (2556, หน้า 21) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้องค์การประสบ
ความสําเร็จ เน่ืองจากผู้นําเป็นผู้ที่กําหนดทิศทางปัญหา ตัดสินใจ การวางแผนและรับผิดชอบต่อ
ความก้าวหน้าขององค์การ ซึ่งภาวะผู้นําเป็นทักษะที่บุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการฝึกฝน 
มีความสามารถในการใช้อํานาจและเป็นผู้ ชักชวน จูงใจให้ผู้ร่วมงานมีความยินดี และเต็มใจ 
ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ไรท์ และโนล์ (Wright and Noe, 1996, p. 329) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา 
(Leadership) จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
คือ 1) ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับการประสานงานและแนะนําการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด 2) ช่วยรักษาสถานภาพขององค์การให้มีความมั่นคงโดยการปรับเปลี่ยน
ตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  3) ช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การให้ดําเนินการ
ได้ตามลักษณะพลวัตร ภายในองค์การโดยเฉพาะในช่วงที่องค์การมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง  
ช่วยแ ก้ ไขความขัดแ ย้งระหว่างส่ วน ต่างๆ  และ  4) ช่ วยให้ บุคลากรในองค์การบรรลุถึ ง 
ความต้องการต่างๆ ทั้งในด้านความพึงพอใจและเป้าหมายส่วนบุคคล โดยจะเป็นผู้ที่ชักชวน จูงใจให้
ผู้ร่วมงานมีความยินดี และเต็มใจที่จะร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นําเป็นสิ่งที่จําเป็น 
อย่างย่ิงสําหรับองค์การ เพราะจะเพ่ิมความสําเร็จขององค์การในระยะยาว งานของภาวะผู้นําไม่ใช่ 
เป็นการดําเนินงานตามกรอบงานประจํา แต่จะเป็นการดําเนินงานให้เกิดผลที่สร้างสรรค์ต่อองค์การ ใช้
แนวคิดหรือทฤษฎีใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กรภายใต้สถานการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง 

ดังน้ัน จึงสรุปความสําคัญเก่ียวกับภาวะผู้นําได้ว่า ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิง 
ต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์การท่ีดําเนินการ  
โดยผ่าน เครือข่ายบุคคลและตามบทบาทหน้าที่ขององค์การ ภาวะผู้นําเป็นความสามารถในการริเริ่ม
โครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ และภาวะผู้นําเป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับ
คนอ่ืน เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับส่วนรวม มีการร่วมคิด และร่วมรับผิดชอบ เป็นคุณลักษณะของ
ผู้นําที่พยายามใช้เหตุผลเพ่ือให้ผู้ตามยินยอมทําตามผลของการปฏิบัติงานขององค์การเป็นผลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้นํา 
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2.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา 
การศึกษาภาวะผู้นําได้ศึกษาค้นคว้าตามมุมมองและบริบทของแต่ละบุคคลมีหนังสือ 

บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามขอบเขตในการศึกษา 
ค้นคว้าและบทสรุปเก่ียวกับภาวะผู้นํา จะมีบทสรุปที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่ง ธร สุนทรายุทธ (2556, 
หน้า 281) สรุปไว้ 5 ทฤษฏีดังต่อไปนี้ 1) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (Trait theories of 
leadership) 2) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of leadership)  
3) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ (Contingency or Contingency Leadership Theories)  
4) ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories) และ 5) ทฤษฎี
ภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ (Integrated Leadership Theories)  

1. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ (Trait theories of leadership)  
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู้นําเริ่มในปี ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ 

(Great man Theory of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเช่ือว่าภาวะผู้นําเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born Leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ 
ลักษณะผู้นําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพ ซึ่งแสดง 
ถึงการเป็นผู้นําและต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย ผู้นําในยุคน้ี ได้แก่ พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์  
พ่อขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นต้น ตัวอย่าง
การศึกษาเก่ียวกับ Trait Theories ของการ์ดเนอร์ (Gardner, อ้างใน จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555, 
หน้า 199) ได้แก่ 1) The tasks of Leadership : กล่าวถึงงานท่ีผู้นําจําเป็นต้องมี 9 อย่าง ได้แก่ มีการกําหนด
เป้าหมายของกลุ่ม มีบรรทัดฐานและค่านิยมของกลุ่ม รู้จักสร้างและใช้แรงจูงใจ มีการบริหารจัดการ 
มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม แสดงถึงสัญลักษณ์ของกลุ่ม 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) Leader – constituent interaction : เช่ือว่าผู้นําต้องมีพลังวิเศษเหนือ
บุคคลอ่ืนหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือที่สนองตอบความต้องการข้ันพ้ืนฐาน ความคาดหวังของ
บุคคล และผู้นําต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาให้ผู้ตามมีความ
แข็งแกร่ง และสามารถยืนอยู่ด้วยตนเองอย่างอิสระทฤษฎีน้ี พบว่า ไม่มีคุณลักษณะที่แน่นอนหรือช้ีชัด
ของผู้นํา เพราะผู้นําอาจไม่แสดงลักษณะเหล่าน้ีออกมา  

ต่อมามีผลวิจัยเพ่ิมเติมที่สนับสนุนถึงคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหน่ึงของผู้นํา ได้แก่ 
ความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง (High Self Controlling) โดยคนที่มีคุณลักษณะด้านน้ี มี
ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อการปรับพฤติกรรมตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
กล่าวโดยรวมผลการศึกษาวิจัยด้านคุณลักษณะของผู้นํากว่าคร่ึงศตวรรษสรุปได้ว่า คุณลักษณะมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จของผู้นํามากขึ้น แต่ยังไม่พบว่าคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงที่ประกันต่อ
ความสําเร็จ ดังกล่าวได้ จากการศึกษาภาวะผู้นําโดยยึดด้านคุณลักษณะเป็นเกณฑ์น้ันพบว่ามีจุดอ่อน
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อยู่อย่างน้อย 4 ประการ สุกัญญา พูลกสิ (2557, หน้า 17) ได้แก่ 1) ยังไม่พบว่ามีคุณลักษณะใด 
มีความเป็นสากลท่ีสอดคล้องกับการเป็นผู้นําได้ดีในทุกสถานการณ์ 2) คุณลักษณะของผู้นํามักใช้ได้
กับสถานการณ์ที่ขาดความชัดเจน แต่ในสถานการณ์ที่มีความชัดเจน เช่น เป็นองค์การแบบทางการท่ี
มีโครงสร้าง กฎระเบียบที่ชัดเจน มีปทัสถานทางพฤติกรรมที่ปฏิบัติแน่นอนในสถานการณ์เช่นน้ี 
คุณลักษณะของผู้นํามีความสําคัญลดลง 3) ยังขาดความชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกัน เช่น
ผู้นํามีความเช่ือมั่นตนเองมาก่อน หรือว่าเมื่อประสบความสําเร็จในงานแล้วส่งผลให้ผู้นํามีความมั่นใจ
ตนเองเป็นต้น 4) คุณลักษณะน่าจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําได้มากกว่าที่จะใช้แยกคนเป็น
ผู้นําออกจากคนที่ไม่ใช่ผู้นํา 

จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ สรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ
มีแนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ  
มีความเช่ือว่า ภาวะผู้นําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born Leader) ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ ลักษณะผู้นําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านบุคลิกภาพ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

2.  ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of leadership)  
 เป็นการพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎีคือ ให้มองในสิ่งที่

ผู้นําปฏิบัติและช้ีให้เห็นว่าทั้งผู้นําและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากทฤษฎีคุณลักษณะ
ผู้นํามีปัญหาบางประการ อาทิ การศึกษาเฉพาะคุณลักษณะผู้นําเฉพาะตัวโดยไม่เก่ียวข้องกับ 
บุคคลอ่ืน และให้ความสนใจเฉพาะคุณลักษณะภายในตัวผู้นํา แต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ผู้นําได้กระทํา หรือ
แสดงออกมาจริงๆ เป็นต้น จึงทําให้นักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์  
ให้ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของผู้นําตามความเป็นจริง และมีทฤษฏีประกอบหลายทฤษฏี  
ซึ่งก่อให้เกิดทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 2.1  ทฤษฎีภาวะผู้นําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan Studies)  
ซึ่งได้ทําการศึกษารูปแบบภาวะผู้นํา (ธวัช บุณยมณี, 2550, หน้า 54-55) โดย แบ่งรูปแบบผู้นํา
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบภาวะผู้นําแบบเน้นคน (Employee-Oriented) ผู้นําแบบน้ีจะ
ทํางานโดยให้ความสนใจถึงความต้องการและความแตกต่างของบุคคล ให้ความสนใจต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย สร้างขวัญและ
กําลังใจ และให้ความสําคัญกับการสร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีระหว่างบุคคล 2) รูปแบบภาวะผู้นําแบบ 
มุ่งผลผลิต (Production Oriented) ผู้นําแบบน้ีให้ความสําคัญกับการสร้างมาตรฐานในการทํางาน 
โดยใช้ระบบการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด 

 2.2  ทฤษฎีภาวะผู้นําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State Studies) 
(Robbins, 2003, pp. 316-317) ทฤษฎีน้ีได้ทําการศึกษารูปแบบพฤติกรรมผู้นําโดยพัฒนาแบบสอบถาม 
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ออกเป็นสองรูปแบบคือ 1) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน (Consideration) หมายถึง ผู้นํามีพฤติกรรม
การทํางานบนพ้ืนฐานของความเชื่อถือซึ่งกันและกันกับผู้ตามให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้ตาม 
เอาใจใส่ความรู้สึกของผู้ตาม มีความตระหนักถึงขวัญและกําลังใจของผู้ตามโดยคํานึงถึงสถานภาพ
และความพึงพอใจ ผู้นํามีความเป็นมิตรและปฏิบัติต่อผู้ตามอย่างเท่าเทียมกัน 2) พฤติกรรมการช้ีนํา 
(Initiating Structure) หมายถึง พฤติกรรมผู้นําที่ให้ความสําคัญกับความสําเร็จของช้ินงานเป็นหลัก
โดยเน้นการจัดระบบการทํางาน ระบุบทบาทท่ีชัดเจนของผู้ปฏิบัติงานมีการจัดวางรูปแบบการทํางาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเน้นความตรงต่อเวลาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายจากการวิจัยพบว่าผู้ นําที่มีพฤติกรรมทั้ งสองรูปแบบสูงส่งผลให้ผู้ตามปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่าผู้นําที่มีพฤติกรรมทั้งสองรูปแบบตํ่า 

 2.3  ทฤษฎีภาวะผู้นําจากการศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Studies of 
Group Leadership) (ธวัช บุณยมณี, 2550, หน้า 55-56) มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมทางสังคมของ 
กลุ่มย่อยในห้อง ปฏิบัติการภายใต้การนําของ โรเบิต เบลส์ (Robert Bales) โดยเก็บข้อมูลจากการ
สังเกตโดยตรง จากผลการวิจัยพบว่าผู้นํามี 2 รูปแบบ คือ 1) ผู้นําแบบมุ่งงาน คือ ผู้นําจะมุ่งผู้สนใจใน
งานที่จะต้องปฏิบัติ 2) ผู้นําแบบมุ่งสังคม ผู้นําจะมุ่งในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่มให้สมาชิก
กลุ่มตระหนักและยอมรับในความต้องการและค่านิยมของบุคคลอ่ืน 

 2.4  ทฤษฎีตาข่ายการบริหารของเบลคและมูตัน (Blake and Mouton) (สุธีลักษณ์ นิติธรรม 
แก่นทอง, 2555, หน้า 27) ได้ทําการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นําที่ดี 2 ปัจจัยคือ 1) ผู้นําให้ความสําคัญกับคน 
2) ผู้นําที่ให้ความสําคัญกับงาน โดยการจัดตารางตาข่ายสองมิติแต่ละด้าน แบ่งเป็น 9 ระดับ เกิดเป็น
ตาข่ายแทนพฤติกรรมของผู้นําขึ้น 9, 1 ช่อง หรือ 9,1 แบบ โดยมีแบบพฤติกรรมที่สําคัญของผู้นํา 
จํานวน 5 แบบ ได้แก่ (พันทิวา สุพัฒนาภรณ์, 2558, หน้า 15-16) 

  2.4.1 แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผู้นําจะ
มุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็น 
ผู้วางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคําสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต  
ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน 

  2.4.2   แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9 ผู้นําจะเน้น  
การใช้มนุษยสัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการทํางานไม่คํานึงถึงผลผลิตขององค์การ 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขนําไปสู่สภาพการณ์
สิ่งแวดล้อมและงานที่น่าอยู่ จะมุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหาร 
มีความเช่ือว่า บุคลากรมีความสุขในการทํางาน ลักษณะคล้ายการทํางานในครอบครัวที่มุ่งเน้นความ
พึงพอใจ ความสนุกสนานในการทํางานของผู้ร่วมงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการต่อต้านต่าง ๆ 

  2.4.3   แบบมุ่งงานตํ่า มุ่งคนตํ่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผู้บริหารจะสนใจคน
และสนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานดําเนินไปตามท่ีมุ่งหมาย และคงไว้
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ซึ่งสมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอํานาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย 
เพราะขาดภาวะผู้นําและมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําเป็นส่วนใหญ่ 

  2.4.4   แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ 5, 5 
ผู้บริหารหวังผลงานเท่ากับขวัญและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการท่ีมีกฎระเบียบแบบแผน 
ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้กําลังและอํานาจ 
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดต้ัง คณะกรรมการในการทํางานหลีกเลี่ยง
การทํางานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่า
ผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระทําลงไป 

  2.4.5   แบบทํางานเป็นทีม (Team Management) แบบ 9, 9 ผู้บริหารให้ความ
สนใจทั้งเร่ืองงานและขวัญกําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการ
ของคนทํางานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการทํางานสนุก 
ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก 
สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหาร
แบบนี้ช่ือว่า ตนเป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือให้คําปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าน้ัน อํานาจการวินิจฉัย
สั่งการและอํานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของ
แต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน 

 2.5  ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบ X, Y (X and Y Leadership Theory) แม็คเกรเกอร์ (McGregor, 
อ้างใน สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, 2557, หน้า 131) เป็นนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีน้ี
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมาสโลว์ ซึ่งแม็คเกรเกอร์ 
(McGregor) มีความเห็นว่า การทํางานกับคนจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมของ
มนุษย์คือ มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานและต้องการแรงจูงใจ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้สิ่งที่
ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจึงจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้น
ช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทฤษฎีเอ็กซ์และวาย (Theory X and Y) เป็นหลักสําคัญของ
ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบน้ีเป็นสมมติฐานของผู้บริหารต่อพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเช่ือ
ส่วนตัวของผู้บริหารส่งผลต่อรูปแบบ การนําทีม  

จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม สรุปได้ว่า ภายใต้ข้อบกพร่องบางอย่างของ
การศึกษาเชิงคุณลักษณะ นักวิจัยได้หันไปพิจารณาพฤติกรรมผู้นําที่ทําให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจและ
มีผลต่อการทํางานสูงขึ้น ศึกษาแบบแผนที่เกิดขึ้นเป็นประจําของผู้นําหรือสไตล์ของผู้นํา การศึกษาเชิง
พฤติกรรมน้ีจะประกอบด้วยการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยโอไฮโอ มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ทฤษฎีตาข่ายการบริหารของเบลคและมูตัน และทฤษฎีภาวะผู้นําแบบ X, Y ของแม็คเกรเกอร์ 
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3. ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership Theories)  
 ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ เป็นทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นํา

สมาชิก และปัจจัยต่าง ๆ ในสถานการณ์ซึ่งอธิบายว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตัวแปรของสภาพแวดล้อม จากเหตุผลดังกล่าวได้เกิดทฤษฎีภาวะผู้นํา 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ดังน้ี 

 3.1  ภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler, อ้างใน พันทิวา สุพัฒนาภรณ์, 
2558, หน้า 17-18) ฟีดเลอร์ได้กําหนดให้สถานการณ์ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้นํากับสมาชิก โครงสร้างของงาน และอํานาจในตําแหน่ง ดังน้ี 1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา
กับสมาชิก (Leader-member relations) ได้แก่ ระดับของการให้ความนับถือ ความเช่ือมั่น และ
ความไว้วางใจที่ผู้ตามมีต่อผู้นําซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับในตัวผู้นํา 2) โครงสร้างของงาน  
(Task structure) กล่าวคือ งานที่มีโครงสร้างชัดเจน ต้องระบุภารกิจชัดเจน มีวิธีทํางานเพียงวิธีเดียว 
มีวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยแต่ละคนรู้บทบาทหน้าที่แน่นอนว่าต้อง
ทําอะไร ทําด้วยวิธีใด เป็นต้น ตรงกันข้ามกรณีที่โครงสร้างของงานไม่ชัดเจน ได้แก่ งานมีเป้าหมาย
คลุมเครือ มีวิธีทํางานได้หลายวิธี ขาดวิธีแก้ปัญหาที่แน่นอน ขาดข้อมูลป้อนกลับ ความไม่ชัดเจน
เหล่าน้ีจึงยากต่อการปฏิบัติงานของทั้งผู้นําและผู้ตาม ดังน้ันถ้าโครงสร้างงานชัดเจน ผู้นําย่อมสามารถ
ควบคุมทิศทางการทํางานของกลุ่มได้ง่ายขึ้น 3) อํานาจในตําแหน่ง (Position power) หมายถึง 
อํานาจที่มากับตําแหน่งที่ผู้ดํารงอยู่อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถดูได้จากการที่ผู้น้ันมีอํานาจเบ็ดเสร็จ
ในการให้คุณให้โทษด้วยตนเอง หรือต้องเสนอการให้คุณให้โทษแก่ลูกน้องต่อผู้บังคับบัญชาของตน 
หรือสามารถเสนอแนะการโยกย้าย แต่งต้ัง การดํารงตําแหน่งของลูกน้องต่อผู้บังคับบัญชาของตนได้
มากเพียงไร สิ่งเหล่าน้ีบ่งช้ีถึงอํานาจในตําแหน่ง 

 3.2  ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบวิถีเป้าหมาย (Path-Goal theory) ของ โรเบิร์ต เฮาส์ 
(House, อ้างใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 125-127) ทฤษฎีน้ีเก่ียวกับอิทธิพลของผู้นํา และ
ผู้ตามในการรับรู้ถึง เป้าหมายและหนทางไปสู่เป้าหมายในการดําเนินงานร่วมกัน ทฤษฎีน้ีได้เสนอ
รูปแบบภาวะผู้นํา จํานวน 4 รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ดังน้ี 1) ภาวะผู้นํา
แบบสั่งการ (Directive Leadership Style) เป็นสภาพที่ผู้นําใช้อํานาจหน้าที่กับพนักงาน เป็นรูปแบบ
การทํางานที่เน้นผลงาน ซึ่งเหมาะกับพนักงานที่มีความสามารถน้อย การสั่งการน้ันจะช่วยให้พนักงาน
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ 2) ภาวะผู้นําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership Style) เป็น
รูปแบบผู้นําที่เน้นคน ผู้นําคอยให้การสนับสนุนในการจัดหาสิ่งอํานวยสะดวกในการทํางานจูงใจ และ
ให้กําลังใจต่อพนักงานในการทํางาน 3) ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership Style) 
เป็นรูปแบบผู้นําโดยทั้งผู้นําและผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคอยให้คําปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ
ที่ช่วยในการตัดสินใจ รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมกับพนักงานที่ชอบการทํางานแบบควบคุมตนเองได้ 



26 

4) ภาวะผู้นําที่มุ่งสู่ความสําเร็จ (Achievement-Oriented Leadership Style) เป็นรูปแบบผู้นําที่จูงใจ
พนักงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ เช่น มีการกําหนดเป้าหมาย ที่ท้าทาย ซึ่งจะทําให้ผู้ตามมี
มาตรฐานการทํางานสูงขึ้นผู้นําแสดงความเช่ือมั่นในตัวผู้ตามว่าจะทําตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สําเร็จ 
และมีการให้รางวัลตอบแทนแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ  

 3.3 ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ และเบลนชาร์ด (Hersey and 
Blanchard, อ้างใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 128-130) ทฤษฎีน้ีมุ่งเน้นถึงพฤติกรรมผู้นํา
ว่า ควรมีการเปล่ียนแปลงตามความพร้อมของพนักงานในการทํางานทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญกับ
คุณลักษณะของผู้ตามในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมผู้นํา ทฤษฎีภาวะผู้นํา ตามสถานการณ์ของ 
เฮอร์ซี่และเบลนชาร์ด ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 1) ผู้นําแบบบอกกล่าว (Telling) หมายถึง ผู้นํา
แบบสั่งการมีพฤติกรรมงานสูง-พฤติกรรมความสัมพันธ์ตํ่า 2) ผู้นําแบบขายความคิด (Selling) หมายถึง 
ผู้นําให้พนักงานได้พิจารณาปัจจัยภายในต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจพนักงานมีความพร้อมระดับปานกลาง  
3) ผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participating) หมายถึง ผู้นําให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้อ่ืน มีความเจริญก้าวหน้า
มีการแนะนําการพัฒนาทักษะในการทํางานพนักงานมีความพร้อมระดับปานกลาง 4) ผู้นําแบบ
มอบหมายงาน (Delegating) หมายถึง ผู้นําสั่งการและให้การสนับสนุนน้อย พนักงานมีพฤติกรรม 
การทํางานที่รับผิดชอบในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง 

 3.4 ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ของวรูม เยดตัน และจาร์โก้ (Vroom-Yetton 
and Jago, อ้างใน สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และประยุทธ ชูสอน, 2557, หน้า 132) ได้นําเสนอเก่ียวกับแบบ 
การตัดสินใจของผู้นํา 5 ประเภท โดยมีคําถามที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์จํานวน 8 คําถาม  
เพ่ือการเลือกแบบของการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรูปแบบของการตัดสินใจของผู้นํา (Decision-
making Style) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาเรียงลําดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้ังแต่ระดับอัตตาธิปไตยสูงสุดจนถึงประชาธิปไตยสูงสุด โดยมีสัญลักษณ์ระบุว่า  
A เป็นลักษณะอัตตาธิปไตย C เป็นลักษณะการให้คําปรึกษาแนะนํา และ G เป็นลักษณะการตัดสินใจ
โดยกลุ่ม และมีเลขโรมันกํากับแสดงน้ําหนักความมากน้อย 

จากการศึกษาภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ สรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์เป็น
ทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผู้นํา สมาชิกและปัจจัยต่าง ๆในสถานการณ์ ซึ่งอธิบายว่า 
ผู้ นําที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเขาและตัวแปรของ
สภาพแวดล้อม ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ ได้แก่ ทฤษฎีตามสถานการณ์ของฟีดเลอร์  
ทฤษฎีเส้นทางเป้าหมาย ทฤษฎีความเป็นผู้นําตามสถานการณ์ของเฮอร์ซี่ย์และแบลนชาร์ด และ
ทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ของวรูม เยดตัน และจาร์โก้ 
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4.  ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theories)  
 ในระยะต่อมาทฤษฏีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกําหนด

ภาวะผู้นําอยู่บนพ้ืนฐานการสังเกตอย่างง่ายในความสําคัญของผู้นําและผู้ตาม และคํานึงถึงเป้าหมาย
ที่จะบรรลุความสําเร็จเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ในขณะที่กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปมีทฤษฏีหนึ่ง ซึ่งได้รับ     
การพัฒนาและเสนอกรอบแนวคิดของภาวะผู้นําที่ได้รับความสนใจอย่างมากเร่ิมมีความชัดเจน
ประมาณต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นแนวคิดภาวะผู้นําที่อยู่บนพ้ืนฐานการใช้อิทธิพล  
(Influence – based Approach to Leadership) และได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมยุคปัจจุบัน ทฤษฏีที่กล่าวถึงน้ีคือ ทฤษฏีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือทฤษฏี
ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป  (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 64) 

 4.1 ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Theories) 
 จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพ่ือชิงความเป็นเลิศ 

ดังน้ัน วิธีที่จะทําให้ผู้บริหารประสบความสําเร็จสูงสุดคือ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง  
เบิร์นส์ (Burns) เสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็นผู้นํายังเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันน้ี เพราะบุคคล
ไม่มีความรู้เพียงพอในเรื่องกระบวนการของความเป็นผู้นํา เบิร์นส์ อธิบายความเข้าใจในธรรมชาติของ
ความเป็นผู้นําว่าต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้นํากับอํานาจที่มีส่วนสัมพันธ์
กับผู้นําและผู้ตาม อํานาจจะเกิดขึ้นเมื่อผู้นําจัดการบริหารทรัพยากร โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของผู้ตามเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ ความเป็นผู้นําจะเกิดขึ้นเมื่อการบริหารจัดการทําให้เกิด
แรงจูงใจ และนํามาซึ่งความพึงพอใจต่อผู้ตาม ความเป็นผู้นําถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษของการใช้อํานาจ  

 เบิร์นส์ (Burns, อ้างใน พันทิวา สุพัฒนาภรณ์, 2558, หน้า 20-22) นําเสนอมโนทัศน์
เก่ียวกับภาวะผู้นําเปลี่ยนสภาพในผลงานวิจัยเรื่องผู้นําทางการเมืองของตน โดยเบิร์นส์อธิบายภาวะ
ผู้นําเปลี่ยนสภาพว่า “เป็นกระบวนการที่ทั้งผู้นําและผู้ตามต่างช่วยยกระดับของคุณธรรมและ
แรงจูงใจของกันและกันให้สูงขึ้น” ผู้นําดังกล่าวจะหาวิธีการยกระดับจิตใจของผู้ตามด้วยการดึงดูด
ความสนใจมาสู่อุดมการณ์และค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีงามเช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม  
ความเสมอภาค สันติภาพ และความมีมนุษยธรรม เป็นต้น แนวคิดของเบิร์นส์ ใครก็ได้ในองค์การจะ
อยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในองค์การแบบใดก็ตามสามารถแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นําเปลี่ยนสภาพได้ทั้งสิ้น 
โดยสามารถมีอิทธิพลต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ได้ และทั้ง
สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปก็ได้ เบิร์นส์ (Burns) ได้สรุปลักษณะผู้นําเป็น 3 แบบ 
ดังน้ี 

 1. ผู้นําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ผู้นําที่ติดต่อกับผู้ตามโดยการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนน้ันต่อมากลายเป็นประโยชน์ร่วมกัน ลักษณะน้ีพบได้ใน
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องค์กรทั่วไป เช่น ทํางานดีก็ได้เลื่อนขั้นทํางานก็จะได้ค่าจ้างแรงงาน และในการเลือกต้ัง ผู้แทนราษฎร
มีข้อแลกเปลี่ยนกับชุมชน เช่น ถ้าตนได้รับการเลือกต้ังจะสร้างถนนให้ เป็นต้น 

 2.  ผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผู้นําที่ตระหนักถึงความ
ต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนา
ผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกันจนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นํา และมีการเปลี่ยนต่อๆ กันไป เรียกว่า 
Domino effect ต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้นําจริยธรรม ตัวอย่างผู้นําลักษณะน้ี 
ได้แก่ ผู้นําชุมชน 

 3.  ผู้นําจริยธรรม (Moral Leadership) ผู้นําที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ซึ่งผู้นําจะมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในด้านความต้องการ 
(Needs) ความปรารถนา (Aspirations) ค่านิยม (Values) และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ  
ความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู้นําลักษณะน้ีมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีตอบสนอง 
ความต้องการ และความจําเป็นอย่างแท้จริงของผู้ตาม ตัวอย่างผู้นําจริยธรรมที่สําคัญของคนไทย คือ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระองค์ท่านทรงเป็นนักวางแผนและมองการณ์ไกล 
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง โครงการแก้มลิง 
เป็นต้น 

 ตามแนวคิดของเบิร์นส์ (Burns) ผลลัพธ์ที่ได้จากภาวะผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงน้ี  
จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ของการกระตุ้นและยกระดับซึ่งกันและกันระหว่างผู้นําและผู้ตาม โดยผู้ตาม 
จะถูกเปลี่ ยนแปลงไปสู่ สถานะของผู้ นํ า  และผู้ นํ า เองก็จะถูกยกระดับให้ เสมือนตัวแทน 
แห่งขวัญกําลังใจ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้นําและผู้ตาม 

 4.2 ทฤษฎีผู้นําเชิงบารมี (Charismatic Theories) 
 ทฤษฎีที่กล่าวถึงผู้นําอีกประเภทหน่ึงที่เกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับยกย่องอย่างสูง

จากลูกน้องหรือบุคคลทั่วไป เน่ืองจากบุคคลผู้น้ันมีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
มหาตมะคานธี ผู้นําที่อุทิศตนในการต่อสู้เพ่ือเอกราชของอินเดีย มาตินลูเธอร์ คิง ผู้นําในการต่อสู้เพ่ือ
สิทธิที่เท่าเทียมกันของมนุษย์ เป็นต้น บุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้นําเน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างในด้านคุณงามความดี และการเสียสละอุทิศตนเพ่ือคนอ่ืนและส่วนรวม ทําให้คนอ่ืนเกิด
ความยกย่องช่ืนชม พร้อมที่จะเช่ือฟังและปฏิบัติตาม ทําให้ผู้ น้ันมีอํานาจพระคุณซึ่งมีอิทธิพล 
ต่อผู้อ่ืน การยอมรับในความเป็นผู้นํา และการมีอํานาจโดยเสน่หาดังกล่าวจึงเกิดจากผู้ตามที่มีต่อ 
ตัวผู้นําคนน้ัน โดยผู้ตามจะแสดงพฤติกรรมและความรู้สึกให้สามารถสังเกตและเห็นได้ใน 9 ประการ 
ดังน้ี (พันทิวา สุพัฒนาภรณ์, 2558, หน้า 23-24) 1) มั่นใจว่าความคิดหรือความเช่ือของผู้นําคือสิ่งที่
ถูกต้อง 2) มีความเช่ือที่คล้ายกับผู้นํา 3) แสดงการยอมรับต่อผู้นําโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ  
4) แสดงการให้ความรักและพึงพอใจต่อผู้นํา 5) เต็มใจที่จะเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้นํา 
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6) พยายามลอกเลียนแบบและเอาอย่างผู้นํา 7) มีความรู้สึกร่วมกับผู้นําในการปฏิบัติภารกิจ  
8) พยายามยกระดับเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การให้สูงขึ้น และ 9) รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและ
ให้ความร่วมมือช่วยให้งานหรือองค์การบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม กระบวนการท่ีผู้นําเชิงบารมี 
ใช้ในการทําให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเกิดความผูกพันขึ้นน้ันยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ชัดเจนนัก แต่ก็มีแนวโน้มที่พอเช่ือได้ว่า ความรู้สึกผูกพันของผู้ตามจะเพ่ิมขึ้น ถ้าผู้นํา
สามารถทําให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่ายจนผู้ตามรู้สึกมั่นใจว่าทําได้สําเร็จจริง 

จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลง  สรุปไ ด้ ว่า  ทฤษฎีภาวะผู้ นํ า 
การเปล่ียนแปลง เป็นแนวคิดของการศึกษาภาวะผู้ นําแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่  
(New Paradigm) ที่มุ่งยกระดับความต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ คุณธรรม ของผู้ตามให้สูงขึ้น เพ่ือให้
มีผลต่อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มองค์การให้มีประสิทธิผล ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี้
ให้ความสําคัญกับผู้นําที่สามารถหลอมรวมองค์กรโดยการทําให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเห็น 
คล้อยตาม เกิดความไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือ สามารถทําให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม  

5. ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ (Integrated Leadership Theories) 
ทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการเป็นผลสืบเน่ืองมาจากทฤษฎีในยุคก่อนหน้า ที่ยังไม่สามารถ

ให้คําอธิบายผู้นําที่มีประสิทธิผลว่ามีความแตกต่างจากผู้นําที่ไม่มีประสิทธิผล หรือระหว่างผู้นํากับ 
ผู้ตามได้อย่างชัดเจน ถึงกลางทศวรรษ 1970 กระบวนทัศน์ตามทฤษฏีภาวะผู้นําเริ่มเปลี่ยนสู่ 
กระบวนทัศน์ภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ ซึ่งพยายามรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม 
และทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์ อธิบายถึงองค์ประกอบของผู้นําที่ดี นักวิชาการบางท่านเรียก 
ยุคน้ีว่า ยุคของทฤษฎีอํานาจและการมีอิทธิพล เพราะนักวิจัยพยามยามหาคําตอบ ทําไมผู้ตามของ
ผู้นําบางคนจึงทุ่มเทตนเองเพ่ือการบรรลุผลสําเร็จของกลุ่มและขององค์กรอย่างทุ่มเท หรือทําไมผู้นํา   
บางคนจึงสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตามของเขาดี  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ 
พฤติกรรม ต่างมีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําที่มีประสิทธิผล และยังพบอีกด้วยว่า คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ตามแตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันด้วย (วิโรจน์ สารัตถะ, 2557,  
หน้า 22-23)  

จากการศึกษาทฤษฏีภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ สรุปได้ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นําแบบบูรณาการ 
นําเอาทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นํา และทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์นํามาผสมผสาน 
เพ่ือให้ได้รูปแบบภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพสงสุด 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา สรุปได้ว่า ภาวะผู้นํามีความสําคัญต่อ
การปรับกระบวนการทํางาน เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลขององค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจ
ต่อบุคลากรในองค์กร ภาวะผู้นําน้ันถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับผู้นําในการที่จะนําพาองค์การ
ให้ประสบความสําเร็จได้ ดังน้ัน ความสําเร็จของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความสําเร็จขององค์การ คือ 
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ความสามารถของผู้นําที่จะให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ แรงจูงใจ วิสัยทัศน์  การสร้างระบบ
การทํางานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผู้นําที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นผู้ นําที่มุ่งทั้งงานและคน โดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นํา 
เชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ ทฤษฎีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง และทฤษฏี 
ภาวะผู้นําเชิงบูรณาการ สําหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างภาวะผู้นําให้เกิดขึ้นกับตน จะต้องศึกษาให้
เข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผู้นําต่าง ๆ แล้วนําประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะนําไปฝึกฝนและปฏิบัติให้
เกิดผล 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนําบุคคลอ่ืนๆ 
อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทาย และ
สร้างสรรค์ บุคคลที่ได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้นําแต่มีภาวะผู้นําอยู่ในตัวเองสูงจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการบริหารจัดการตนเองและโลกรอบตัวได้อย่างสมดุล รู้จักการนํา   
การประสานตนเองและผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานแห่งความพอดี  

2.2.1 ความหมายของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
นักวิชาการศึกษาต่างก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะผู้ นําเ ชิงสร้างสรรค์  

(creative leadership) จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้า ต้ังสมมติฐาน อธิบาย ตลอดจนวิเคราะห์ วิจัย
เก่ียวกับเร่ืองของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และได้เสนอคํานิยาม แนวคิดของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ไว้หลากหลายทั้งในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายคลึงกัน ดังน้ี 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550, หน้า 79) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า 
ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศพบว่าองค์กรที่ประสบผลสําเร็จมาที่สุดจะต้องดําเนินธุรกิจที่ใช้ความรู้ 
เป็นฐาน (Knowledge-based) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ในสภาวะแวดล้อมเช่นน้ีใน
สถานที่ศึกษาก็เช่นเดียวกัน จําเป็นต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
(True learning organization) เป็นที่ต้องสร้างความท้าทายให้กับผู้เรียน ผู้บริหารในฐานะผู้นํา 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้นําที่มีความสามารถในการคาดการณ์
ล่วงหน้า และนําการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ โดยทําให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นํา 
ได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งโรงเรียนจะเต็มไปด้วยผู้นําที่สร้างความมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ 
การทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งในสถานการณ์ปกติที่เสี่ยง มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษาผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในอนาคต และเป็นที่พึงปราณนาของสังคม 
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กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552, หน้า 58) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
หมายถึง ความสามารถของผู้นําในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายดีงาม 
ด้วยการคิดหลายมิติ คิดบวก และการปฏิบัติในวงกว้างและเชิงลึกที่หลากหลายมิติจากผู้นํา 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, หน้า 10) ได้กล่าวว่า โลกและสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วเรามี
ความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระแสของการศึกษาใหม่ เพ่ือให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการสร้าง 
และสร้างอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลผลิตในทางสร้างสรรค์เป็นผลผลิตใหม่ ๆ ที่เกิดจากความคิด 
สติปัญญา ผู้บริหารการศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบตลอดเวลา และ
ที่สําคัญจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ในการนําองค์กรสู่ความสําเร็จ ทั้งด้านผลผลิตและ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ธีระ รุญเจริญ (2554, หน้า 80) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือ
พฤติกรรมในการนําผู้ อ่ืนประสานงานผู้ อ่ืน  ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ  สร้างแรงจู งใจ  
สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555, หน้า 15) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง
ความสามารถในการจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืนๆ ด้วยวิสัยทัศน์ (vision) จินตนาการ (imagination) และ
ความยืดหยุ่น (flexibility) โดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทาย และสร้างสรรค์ 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556, หน้า 43) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถ 
ในการจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืน ๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ กระตุ้น และสนับสนุนบุคคลให้เกิดการทดลอง
ภายในองค์กร เพ่ือที่จะทําให้บุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ มีความคิด
สร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารและการสื่อสารภายในองค์กร มีความสามารถในการปรับตัว
และกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีความง่าย คล่องตัว และยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ดีมากขึ้น 

จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556, หน้า 2) ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นคุณลักษณะที่สําคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตของทุก ๆ องค์กรจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งการนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้น้ันจึงต้อง 
มีการแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามากระทบหรือเป็นการมองหาโอกาสที่องค์กรจะได้รับเพ่ือสร้าง 
ความเป็นผู้นําขององค์กรเอาไว้ ล้วนต้องอาศัยความสร้างสรรค์เพ่ือผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ 

วัลลภา หมื่นมา (2559 ก, หน้า 16) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ เป็นเพียง
พฤติกรรมในการแสดงออกของผู้บริหารที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านความคิด  
ความสนใจ สามารถจูงใจบุคคลในองค์กรให้หันไปในทิศทางเดียวกัน สามารถคิดนอกกรอบ  
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กล้าคิดกล้าทําสิ่งใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ ให้องค์กรมีความคล่องตัวและยึดหยุ่นเข้ากับทุกสถานการณ์
อย่างมีศิลปะ 

เมืองกาเซม (Mungkasem, อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2555, หน้า 162) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นผู้นําในองค์กรหรือชุมชนน้ันมีความสามารถในการช้ีนํา
ตนเองและผู้อ่ืนให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจและลงมือทําตามแผนที่ต้ังไว้อย่าง จริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการประสานพลังสร้างสรรค์จากสมาชิกได้ มีมุมมอง  เชิงบวก  
ที่ทําวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

แฮร์ริส (Harris, อ้างใน กิตต์ิกาญจน์ ปฎิพันธ์, 2555, หน้า 16) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ จะเก่ียวข้องกับการติดต่อประสานงาน (Connecting) กับบุคคลท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกัน และกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน (Different) เพ่ือจะมีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ (Result) ที่ได้อาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นสอดคล้องกัน แต่อาจจะมาจากความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเชิงสร้างสรรค์ อันจะนําไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ถึงแม้ว่า
จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่จําเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเดิมๆ และเผชิญกับความเช่ือมั่นกับแนวทางวิธีการ
ใหม่ๆ ที่จะสร้างขึ้น ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จะเหมือนกับภาวะผู้นําแบบให้บริการภาระงานหลักของ
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์คือการประสานงานบุคคล (Connect) ที่มีความคิดเห็นตรงกันและมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นภาวะผู้นําที่พัฒนาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ ของบุคคลภายใน
องค์กร เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ ทุกระดับ เพ่ือจะได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น “เป็นภาวะผู้นําที่ปราศจากการยึดมั่นถือมั่น” 
(Leadership Without Ego) โดยท่ัวไปแล้วภาวะผู้นําสร้างสรรค์จะเก่ียวข้องกับการพัฒนาแนวทาง  
ด้านวิธีการใหม่ๆ ขององค์กร และความท้าทาย (Challenging) ที่สลับซับซ้อนมากกว่า  การคงสภาพ
ที่เป็นอยู่แบบเดิม 

จากความหมายของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่นักการศึกษาต่างๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามี
ความหมายที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้นําใน
การประสานงาน การจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืน ๆ โดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อย่างท้าทาย มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด และการกระทําอย่างสร้างสรรค์ทําให้การทํางานในองค์การราบรื่น มีความสุข 
และมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 คุณลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายคุณลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ไว้เหมือนกันและแตกต่าง

กันตามขอบเขตเน้ือหา ทัศนคติ มุมมอง และสถานการณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมจากนักวิชาการต่างๆ ที่
ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ไว้มากมาย ดังน้ี 
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รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หน้า 213-216) ได้อธิบายถึง คุณลักษณะของผู้นําแบบ
สร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร โดยคุณลักษณะของผู้ นําเชิงสร้างสรรค์ 
(Characteristics of creative Leader) ว่าคุณลักษณะของผู้นําต้องอาศัยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  
(1) มีความรู้ (Knowledge) (2) มีความสามารถทางเชาว์ปัญญา (Intellectual abilities)  
(3) บุคลิกภาพ(Personality) (4) มีความรักและประสบการณ์ในการทํางาน (Passion for the task 
and flow) 

กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552, หน้า 29) ได้กล่าวถึงลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ว่า
ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องผลักดันใหผู้้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอันดีงาม ด้วยการคิด
“ต่าง” คิดเชิง“สร้าง” คิดหลายทางหลายมิติ คิดเป็นประโยชน์ คิดบวกและคิดแก้ปัญหา ด้วยความ
รับผิดชอบ อย่างเป็นจริงและปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตน
และพัฒนาทีมงานให้มีคุณสมบัติเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ มีความคิดและปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน 
ทั้งการสร้างทีมงาน การสร้างผู้นําให้เกิดขึ้นใหม่ การสร้างความคิดแบบสร้างสรรค์ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพ่ือให้ภารกิจสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, หน้า 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
มี 10 ลักษณะดังต่อไปน้ี คือ 1) มีการวิเคราะห์เป้าหมายภายใต้กรอบของสังคมไทย 2) สร้างแรงจูงใจ
ในกลุ่ม ให้เขามีแรงจูงใจที่จะทํา 3) ใช้การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวนํา และต้องนําอย่างสร้างสรรค์  
4) เข้าใจวัฒนธรรม 5) การวางกลยุทธ์ 6) ต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 7) ให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีอํานาจในการตัดสินใจ 8) สร้างขวัญกําลังใจการทํางาน 9) ไม่ยอมแพ้ 10) ยึดหลัก
ความสําเร็จของงาน คือ ความสําเร็จของพวกเรา 

วิมล จันทร์แก้ว (2555, หน้า 47) ได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์มี 5 ลักษณะ 
ต่อไปน้ี คือ ภาวะผู้นําการเรียนรู้แบบเป็นทีม ภาวะผู้นําของผู้นํา ภาวะผู้นําที่สร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ภาวะผู้นําการบริหารความเสี่ยง และภาวะผู้นําที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555, หน้า 17) ได้กล่าวว่า ลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  
เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ (imagination) และการนําบุคคลอ่ืนๆ (leading people) 
 ด้วยแนวทางใหม่ๆ (new solutions) หรือวิธีการใหม่ๆ (new method) อย่างท้าทาย 
(challenging) และยืดหยุ่น (f lexibil i ty) และที่สําคัญต้องเป็นภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
นอกจากน้ันยังเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อม (environment) เพ่ือก่อให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และ
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนได้มีความสร้างสรรค์ 

ประเวศ วะสี (อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2555, หน้า 157-158) ได้กล่าวว่า ความเป็นผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของผู้นําที่เป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวก 
ต่อโลกและต่อชีวิต เช่ือมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง และผู้อ่ืนที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไป
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ด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทํา และรู้จักใช้
วิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส รวมท้ังเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนาตนเองเสมอ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทําให้ 
การทํางานในองค์กรราบรื่น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

โดโรธี (Dorothy, อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2555, หน้า 162) ซึ่งระบุว่า ลักษณะภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ ภายในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับประเด็นที่สําคัญ 
2) การให้อํานาจในการทํางานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 4) การอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

กิลฟอร์ด (Guilford 1971, อ้างถึงใน กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555, หน้า 45-51) ได้ศึกษา
ลักษณะพ้ืนฐานของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประการ ดังน้ี 1) ความรู้สึกไวต่อปัญหา 
หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการจดจําปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งความ 
สามารถในการเข้าถึงหรือการทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่เข้าใจผิด สิ่งที่ขาดข้อเท็จจริง สิ่งที่เป็นมโนทัศน์
ที่ผิดหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ยังมืดมนอยู่ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า ความรู้สึกไวต่อปัญหาของบุคคลเป็นสิ่งที่
สําคัญที่สุด เพราะบุคคลจะไม่สามารถแก้ปัญหาจนกว่าเขาจะได้รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร หรืออย่างน้อย
เขาจะต้องรู้ว่าเขากําลังประสบปัญหาอยู่ 2) เป็นบุคคลท่ีมีความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการผลิตแนวคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แล้วเลือก
แนวความคิดที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหา สิ่งที่แสดงลักษณะพิเศษของความคล่องในการคิด นอกจาก   
การผลิตแนวความคิดที่มากมายและรวดเร็วแล้ว แนวคิดที่ผลิตขึ้นมาใหม่น้ันควรจะเป็นแนวความคิด
ที่แปลกใหม่ และดึกว่าแนวคิดที่อยู่ในปัจจุบัน นอกจากน้ัน บุคคลท่ีได้ช่ือว่ามีความคล่องในการคิด 
จะต้องมีความสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการคิดได้เป็นอย่างดี 3) ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหาแนวทางใหม่ๆ หรือวิธีการแปลกๆ แตกต่างกัน
ออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะ ในวงการธุรกิจ 
ผู้บริหารจําเป็นจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปรไป นอกจากจะต้องแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ แล้ว ยังจําเป็นต้องปรับปรุงแนวทางใหม่ๆ เหล่าน้ีมาช่วยแก้ไขปัญหาที่คิดขึ้นใน
สถานการณ์ใหม่ๆ ดังน้ัน นักบริหารจําเป็นจะต้องสร้าง “ความคิดริเริ่ม” ให้เกิดขึ้น ที่กล่าวว่า
ความคิดริเริ่มเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับนักบริหารในวงการธุรกิจ ก็เน่ืองมาจากว่าการประกอบธุรกิจน้ัน 
มีการแข่งขันกันมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ให้มีความแปลกใหม่ 
คุณภาพดี และราคาถูก ซึ่งความคิดริเริ่มจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีได้มาก 4) ความยืดหยุ่นใน 
การคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการหาวิธีการหลาย ๆ วิธีมาแก้ไข
ปัญหา แทนที่จะใช้วิธีการใดวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงวิธีเดียว บุคคลที่มีความยืดหยุ่นในการคิด 
จะจดจําวิธีการแก้ปัญหาที่เคยใช้ไม่ได้ผลทั้งน้ี เพ่ือที่จะไม่นํามาใช้ซ้ําอีกแล้ว พยายามเลือกหา 
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วิธีการใหม่ที่คิดว่าแก้ปัญหาได้มาแทน ซึ่งความยืดหยุ่นในการคิดจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ความคล่องในการคิดน้ัน คือ ความยืดหยุ่นในการคิดและความคล่องในการคิดจะเป็นความสามารถ
ของบุคคลใน การหาวิธีการคิดหลายๆ วิธีเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา เป็นความจริงที่ว่า บุคคลสร้าง
แนวความคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 20-30 วิธี เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะได้ผลดีกว่าบุคคลที่หา
วิธีการแก้ไขปัญหาเพียง 2-3 วิธีการและใช้ไม่ได้ผล ดังน้ัน ถ้าบุคคลจะพัฒนาหรือปรับปรุง 
ความยืดหยุ่นในการคิด ก็จะกระทําได้โดยการพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีการและวิเคราะห์
ปัญหาในหลายมุมมอง ซึ่งจะช่วยให้เขาพัฒนาความยืดหยุ่นทางการคิดได้เป็นอย่างดี 5) แรงจูงใจ 
หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจเป็นลักษณะสําคัญของ
บุคคลในการที่แสดงตนว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจนี้สามารถทําให้บุคคลกล่าวแสดง
ความพิเศษท่ีไม่เหมือนใครออกมาอย่างเต็มที่ หรืออาจจะมากกว่าคนอ่ืนๆบุคคลที่มีแรงจูงใจสูงน้ี  
จะให้ความสนใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความกระตือรือร้นและสิ่งที่ผลักดันให้เกิดความ
กระตือรือร้นก็คือ แรงจูงใจเน่ืองจากแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สําคัญของการตระเตรียมปัญหา เราพบว่า
ความสําเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ  

รัช อาร์ต และมัวริส พาเวลล์ (Ash & Oersall, อ้างใน กาจญนา ศิลา 2556, หน้า12) 
ลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดของรัช อาร์ต และมัวริส พาเซลล์ ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ (The formative leadership) ได้รับการพัฒนา โดย Ah and Presall บนพ้ืนฐานความเช่ือ
ว่า “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผู้นําได้หลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้นําในลักษณะต่าง ๆ 
มากมาย บทบาทภาวะผู้นําจึงไม่ได้จําเพาะเจาะจง แต่ผู้บริหารเท่าน้ัน” แต่หน้าที่ของผู้บริหารคือ 
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่าง ๆ เอาเป็นช่องทางให้แก่คนเหล่าน้ีได้
พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้นําที่สร้างสรรค์ (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  
มีมุมมองว่าครู คือผู้นํา (Teacher as leaders) โดยครูใหญ่เป็นผู้นําของ (Leader of leaders)  
อีกทอดหน่ึง โดยนัยดังกล่าว หน้าที่ของผู้นําจึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่าน้ัน แต่ยัง
รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย การเป็นผู้นําอย่าง
สร้างสรรค์ (The formative leadership) น้ันจําเป็นจะต้องอาศัยทักษะการเอ้ืออํานวยความสะดวก
อยู่ในระดับสูง (Facilitation skills) ทั้งน้ีเพราะสาระที่เป็นภารกิจหลักของทฤษฎีน้ี ได้แก่ การทํางาน
แบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรียนรู้แบบทีม (Team learning) การร่วมมือ
ร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพอนาคตท่ีควรเป็น 
(Imaging Future possibilities) การใช้คําถาม (Asking questions) การพิจารณาตรวจสอบความ
เช่ือร่วมกัน (Examining shared beliefs) การรวบรวมวิเคราะห์และแปรความข้อมูล (Collecting 
analyzing and interpreting data) ตลอดจนกระตุ้นครูอาจารย์ต้ังวงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
ภารกิจเหล่าน้ีล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น องค์ประกอบของภาวะผู้นํา
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แบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership Principles) ตามแนวคิดของรัช อาร์ต และมัวริส พาเซลล์  
ได้แบ่งองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 10 องค์ประกอบดังรายละเอียด  
1)  การเรียนรู้แบบทีม (Team learning) การคิดอย่างหวังผลและการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา 
ควรนํามาใช้แทนกลไกลการควบคุม การตัดสินใจจากเบ้ืองบน  ตลอดจนการบังคับสั่งการให้ทําแบบ
เดียวกัน 2) ควรมีมุมมองครูว่าเป็นผู้นํา และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้นําของผู้นํา โดยผู้นําทั้งหลาย
เหล่าน้ีต้องมีทักษะการต้ังคําถามที่เหมาะสม (คําถามที่ได้คําตอบที่ลุ่มลึก) มากกว่าการแสดงตนว่าเป็น
ผู้รอบรู้คําตอบของทุกคําถาม 3) ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการไว้วางใจ 
(Trust) ต่อกัน ผู้นําจะต้องไม่มีทัศนะว่าครูและนักเรียนชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ (ทํานองทฤษฎี x 
ของ McGregor) แต่หน้าที่ช่วยให้คนเหล่าน้ีมีความกล้าต่อการปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ 4) ผู้นําควรปรับเปลี่ยน
ทัศนะจาก “ให้ทุกคนทําตามที่สั่งและยึดหลักทําแบบเดียวกัน” ไปเป็นกระตุ้นให้กําลังใจ และ
สนับสนุนความคิดริเริ่มที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของครู 5) ผู้นําควรให้ความสนใจและให้
ความสําคัญของคน (People) และต่อกระบวนการ (Process) มากกว่างานเอกสารและงานธุรการ
ประจํา แต่ควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้น 6) ผู้นําควรเน้นถึง
ความสําคัญของลูกค้า (Customer-focused) และยึดหลักการให้บริการ ทฤษฎีน้ีถือว่าครูและ
บุคลากรคือลูกค้าโดยตรงของครูใหญ่ ดังน้ัน หน้าที่สําคัญที่สุดของครูใหญ่ ก็คือ การให้บริการแก่
ลูกค้าของตน 7) ผู้นําควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ จําเป็นต้องอาศัยความเอา
ใจใส่ใกล้ชิด (Proximity) การปรากฏตัวอยู่กับงาน (Visibility) และอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าของตน 8) ผู้นําควร
ใช้หลักนิเทศภายในแบบแวะเวียน (Managing by Wandering Around : MBWA) ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ทั่วทั้งโรงเรียนและชุมชนที่ล้อมรอบโรงเรียนเพ่ือไปรับฟังและเรียนรู้การสอบถาม ไปสร้าง
สัมพันธ์ภาพ โดยเสาะแสวงหาแนวทางที่เป็นไปได้ในเรื่องต่าง ๆ 9) ผู้นําแบบสร้างสรรค์จะกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ แก่บุคคลผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และจะทําหน้าที่ปกป้องคนเหล่าน้ีเมื่อ
มีการแทรกแซงการทํางานจากภายนอก 10) ผู้นําแบบสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถสูงในการปฏิบัติ
ภารกิจอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน เป็นผู้เรียนรู้การปริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือให้หน่วยงานได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงน้ันและเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสถานภาพเดิม 
ที่เป็นอยู่ (Maintaining status quo) ของโรงเรียน 

วัลลภา หมื่นมา (2559 ข, หน้า 16) ได้กล่าวว่า ลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ คือ 
ลักษณะพฤติกรรมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของผู้นํา โดยต้องอาศัยคุณลักษณะภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ที่สําคัญหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ แล้วถ่ายทอด
ไปสู่การประพฤติและไปปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ ที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นํา เชิงสร้างสรรค์ไว้ 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้นําที่เป็น 
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ผู้เรียนรู้ตลอดเวลา กว้างขวางในด้านข้อมูลและประเด็นปัญหา เช่ือมั่นในคุณค่าและศักยภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา เป็นผู้มีสติปัญญาสูง มีไหวพริบ มีความ 
สามารถในการแก้ปัญหา แสวงหาสิ่งที่ดี และชอบคิดหลายแง่มุม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึง
ความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทํา รู้จักใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส และด้านบุคลิกภาพ  
ต้องเป็นผู้ไม่ยึดแบบแผนเก่าโบราณ มีความม่ันใจในตนเอง ชอบความท้าทาย มีพลังที่จะต่อสู้ และ 
หนักแน่น  

2.2.3 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ในการวิจัยครั้งน้ี จุดมุ่งหมายสําคัญในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เก่ียวข้องเพ่ือ

กําหนดองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ันในหัวข้อน้ี 
ผู้วิจัยจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากทัศนะของนักการศึกษาและนักวิชาการจาก 
แหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัยเพ่ือจะนําไปสู่
การศึกษาองค์ประกอบและกําหนดนิยามขององค์ประกอบเพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป ดังน้ี 

พสุ เดชะรินทร์ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําสร้างสรรค์ได้  
ต้องประกอบไปด้วย 1) มีความคิดสร้างสรรค์ และ 2) ปรับกระบวนในการทํางานต่าง ๆ ในองค์กร 
ให้มีความง่าย คล่องตัว และยืดหยุ่นมากขึ้น 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556, หน้า 50) ได้มีผลงานวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ
ดังน้ี 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว  
4) การมีความคิดสร้างสรรค์ และ 5) การทํางานเป็นทีม 

กาญจนา ศิลา (2556, หน้า 24-25) ได้มีผลงานวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน  
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 7 ประการ ดังน้ี 1) การใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) การทํางานเป็นทีม 3) การเจรจาต่อรอง 4) การไว้วางใจ 5) การบริหาร
เวลา 6) การสื่อสาร และ 7) การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

วัลลภา หมื่นมา (2559 ค, หน้า 23) ได้มีผลงานวิจัยเก่ียวกับ ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
ซึ่ งผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้ นํ า เ ชิงสร้างสรรค์  มีองค์ประกอบที่สํ าคัญ  5 ประการ  ดัง น้ี  
1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมีความยืดหยุ่น 4) การทํางาน 
เป็นทีม และ 5) การมีความคิดสร้างสรรค์ 
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เมืองกาเซม (Mungkasem, อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2553, หน้า 25) คุณลักษณะของผู้ที่มี
ภาวะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) การมีความเป็นผู้นํา  
2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การทํางานเป็นทีม 4) การปรับตัว และ 5) การมีทัศนคติด้านบวก 

ปะลูส และฮอร์ท (Palus and Horth, อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2553, หน้า 25) ได้กล่าวว่า
องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
2) เป็นผู้เช่ียวชาญ 3) มีวิสัยทัศน์ 4) มีอารมณ์ขัน 5) มีการทํางานร่วมกัน และ 6) มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

สตอลและเทมเพอร์เลย์ (Stoll and Temperley, อ้างใน กิตต์ิกาจญ์ ปฏิพันธ์, 2555, หน้า 20) 
ได้กล่าวไว้ในบทความในวารสารวิชาการ หัวข้อผู้ นําความคิดสร้างสรรค์กับความท้าทายว่า
องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) มีความยืดหยุ่นและปรับตัว 2) มีความคิด
สร้างสรรค์ และ 3) คํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

อุบเบน ฮักเฮด และนอร์ริส (Ubben, Hughes & Norris, อ้างใน กิตต์ิกาจญ์ ปฏิพันธ์, 2555, 
หน้า 20) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือ The Principal: Creative 
Leadership for Excellence in School ไว้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ประกอบ 
ไปด้วย 1) วิสัยทัศน์ (vision) 2) วัฒนธรรมเชิงบวก (positive culture) 3) การบริหารจัดการ 
(managing) และ 4) ปฏิสัมพันธ์ (interacting) 

สเตมเบร์ก (Stemberg อ้างใน สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง 2556, หน้า 47) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ภาวะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์กับการตัดสินใจว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่  
1) การตัดสินใจที่ชาญฉลาด 2) มีความคิดสร้างสรรค์ 3) มีวิสัยทัศน์ และ 4) คํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 

โรบินสัน (Robinson อ้างใน สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง, 2556, หน้า 47) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบ
ของภาวะของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) มีการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
2) มีความคิดสร้างสรรค์ 3) มีอิสระในการคิด 4) เน้นการทํางานร่วมกัน 5) คํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลและให้ความสําคัญของความไว้วางใจกับข้อสัญญาทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ เป็นข้อตกลงที่
ไม่ได้มีการเขียนถึงสิ่งที่ผู้บริหารหรือองค์การคาดหวังจากพนักงาน และสิ่งที่พนักงานคาดหวังจาก
ผู้บริหารหรือองค์การ ในแง่คิดของพนักงานข้อสัญญาทางจิตวิทยา คือการรับรู้ของพนักงาน ที่คิดว่า
พวกเขาจะได้รับสิทธ์ิ ซึ่งเป็นผลจากข้อสัญญาที่องค์การให้ไว้กับเขา ดังน้ัน หากความไว้วางใจอยู่ใน
ระดับตํ่า พนักงานมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญความเสี่ยงมีการเรียกร้องมากข้ึน ลักษณะสังคม
แบบน้ี บุคคลในองค์การจะต้องรีบสร้าง และสร้างความสัมพันธ์กันไว้ จะทําให้โอกาสที่จะไม่ปฏิบัติ
ตามข้อสัญญาน้อยลง เน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาทําให้เกิดผลในทางลบ หากความไว้วางใจอยู่
ในระดับสูงจะทําให้การปรับปรุงผลการดําเนินงานองค์การบรรลุเป้าหมาย 
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  จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวกับองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีความคิดเห็นที่
สอดคล้องร่วมกัน และบางส่วนที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงนํามา
สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 

 
การสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

 

องค์ประกอบของภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 
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1. การมีความคิดสร้างสรรค์           6* 
2. การมีความยืดหยุ่น           6* 
3. การมีวิสัยทัศน ์           6* 
4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล           6* 
5. การทํางานเป็นทีม           6* 
6. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี           1 
7. การเจรจาต่อรอง           1 
8. การไว้วางใจ           1 

9. การบริหารเวลา           1 
10. การสื่อสาร           1 
11. การสร้างมนุษยสัมพันธ์           2 
12. การมีความเป็นผู้นํา           1 
13. การมีทัศนคติด้านบวก           1 
14. การเป็นผู้เชี่ยวชาญ           1 
15. การมีอารมณ์ขัน           1 

16. ความสามารถในการแก้ปัญหา           1 

17. วัฒนธรรมเชิงบวก           1 

18. การบริหารจัดการ           1 

19. การตัดสินใจท่ีชาญฉลาด           1 

20. การมีอิสระในการคิด           1 

รวม 2 5 7 5 5 6 3 4 4 5  
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*องค์ประกอบที่มีค่าความถ่ีต้ังแต่ 6 ขึ้นไป คิดเป็น 80% (Chung Teh Fan) 

 
จากตารางผู้วิจัยได้สังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิด

ของ โรบินสัน (Robinson) เป็นหลัก และวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จากการวิเคราะห์
ตารางความคิดเห็นของนักวิชาการ จํานวน 10 คน ได้ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 20 องค์ประกอบ โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ 
การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่สูงต้ังแต่ 80% ขึ้นไป น่ันคือ ความถี่ต้ังแต่ 6 ขึ้นไป และเมื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับบริบทของการศึกษาในครั้งน้ีที่เน้นยุทธศาสตร์ของการขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้วิจัยจึงพิจารณาการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
เพ่ิมอีก 1 องค์ประกอบได้องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) เพ่ือ
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในครั้งน้ี จํานวน 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) การมีความคิดสร้างสรรค์ 2) การมีความยืดหยุ่น 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การคํานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และ 5) การทํางานเป็นทีม สําหรับองค์ประกอบด้านการมีอิสระในการคิด จาก
การศึกษาวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีความหมายและบริบทใกล้เคียงกับ
องค์ประกอบด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การวิจัยในคร้ังน้ีจึงไม่ได้นําองค์ประกอบ
ดังกล่าวมาศึกษา  

2.2.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
จากการสังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์เพ่ือกําหนดเป็นกรอบแนวคิด

เพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ในคร้ังน้ี จํานวน 5 องค์ประกอบ คือ การมีความคิด
สร้างสรรค์ การมีความยืดหยุ่น การมีวิสัยทัศน์ การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการทํางาน
เป็นทีม โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังน้ี 

1. การมีความคิดสร้างสรรค์  
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางสมองที่มีผลทําให้คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุมหรือ

เรียกว่าความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถของสมองในการเห็นความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ จนเกิดเป็นปฏิกิริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิง
จินตนาการ นําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวัน การเรียน และการทํางานโดยอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา 
ได้มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ทัศนะของ “การมีความคิดสร้างสรรค์” ไว้ดังน้ี 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, หน้า 177) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถในการจินตนาการและรวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลายและรวดเร็ว  
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แล้วสร้างเป็นความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานหรือสิ่งใหม่ ๆ ได้ 

สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2552, หน้า 30) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงความคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดได้กว้างไกล 
โดยนําประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้เกิดความคิดใหม่ อันนําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่ง
ต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดลออ 

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, หน้า 111) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นขบวนการคิด
แบบอเนกนัย ที่บูรณาการประสบการณ์ที่มีแล้วสร้างรูปแบบความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากเดิม เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554, หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
รูปแบบและกระบวนการการคิดเพ่ือฝ่าวงล้อมและขยายขอบเขตของการมองปัญหา สร้างสิ่งที่ดีและ
ย่ังยืนในอนาคต โดยการคิดไตร่ตรอง อย่างละเอียดรอบคอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความกดดัน
และท้าทาย 

ธีระ รุญเจริญ (2554, หน้า 37) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์.หมายถึง 
ลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถในการนําผู้อ่ืนและประสานงานผู้อ่ืนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศในการคิดนอกกรอบ โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ นําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

ชลธิชา ชิวปรีชา (2554, หน้า 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์.หมายถึง 
กระบวนการคิดทางสมองที่สามารถนําไปสู่ความคิดที่แปลกใหม่ หรืออาจจะคิดเพ่ิมเติม  
จากความคิดเดิม และก่อให้เกิดผลงานหรือนวัตกรรมที่ค้นพบขึ้นมาใหม่โดยความคิดอาจจะเช่ือมโยง
จากประสบการณ์ของตนเอง 

หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล (2556, หน้า 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
หมายถึง กระบวนการคิดริเริ่มของบุคคล โดยผ่านความสามารถทางสมองที่ผ่านการเก็บเก่ียว
ประสบการณ์ กลั่นกรองอย่างเป็นระบบ ทําให้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยมีแบบฉบับของตนเอง 
ทั้งน้ีความคิดสร้างสรรค์จะมีอยู่ใน ตัวบุคคลไม่เท่ากัน การแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละ
บุคคลจึงแตกต่างกัน 

โรเจอร์ (Roger อ้างใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2550, หน้า 19) กล่าวไว้ว่า บุคคล
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะมีลักษณะเป็นผู้ที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ โดยไม่หลีกเลี่ยงหรือหลบถอย 
ทํางานเพ่ือความสุขของตนเอง โดยไม่หวังการประเมินผลหรือการยกย่องจากบุคคลอ่ืน และเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการคิดประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ 
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เอ็ดวาร์ด ดี โบโน (Edward De Bono, อ้างใน สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง, 2556, หน้า 60)  
ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการมองหาทางเลือกหลายทิศทาง โดยการคิด
อย่างรอบด้าน คลอบคลุมทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ตลอดจนสามารถสร้างแนวคิดใหม่ ซึ่งอาจ 
ต่างไปจากแนวความคิดเดิมบ้างเล็กน้อย หรือแปลกไปจนไม่คงแนวความคิดเดิมไว้เลย 

ทอร์แรนซ์ (Torrance อ้างใน หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล, 2556, หน้า 27) ได้นิยาม
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของความรู้สึกในช่องว่างหรือ 
องค์ ประกอบที่ขาดหายไป แล้วสร้างแนวคิดหรือสมมติฐานที่เก่ียวกับสิง่เหลา่น้ี ทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ 
และแสดงผลที่ได้ออกมา 

จากแนวคิดของความคิดสร้างสรรค์ที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามีทัศนะ 
ที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี คิดอย่างมีระบบ และเป็น 
ที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และ
ถูกต้องในสถานการณ์ที่คับขัน สามารถบูรณาการวิธีการทํางานที่หลากหลาย โดยอาศัยการเช่ือมโยง
จากความรู้ และประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ คิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

2. การมีความยืดหยุ่น  
ความยืดหยุ่นมีความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง การรู้ผ่อนสั้นผ่อนยาว ไม่ตายตัว

เปลี่ยนแปลงได้ อะลุ้มอล่วย ผู้ที่รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น จะสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ได้มีนักวิชาการ 
หลายคนได้ให้ทัศนะของ “การมีความคิดสร้างสรรค์” ไว้ดังน้ี 

ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, หน้า 17) นิยามความยืดหยุ่นไว้ว่า เป็นการกระทําที่หลากหลาย
มิติ หลายแง่ หลายรูปแบบ โดยกําหนดตัวบ่งช้ี โดย 1) ปรับตัวตามสถานการณ์ 2) การปรับตัวต่อ
วิธีการแก้ปัญหา และ 3) ความสามารถในการกระทําที่หลายมิติ  

วิกรม กรมดิษฐ์ (2555, หน้า 16) ได้กล่าวไว้ว่า ความยืดหยุ่น คือ ความสามารถในการคิด
และมองปัญหา พร้อมเห็นทางออกของปัญหาที่หลายมุมมองหลายทิศทาง หลายมิติ สามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการ ได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศและข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่ 
น่าเช่ือถือ คุณลักษณะของความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับนํ้าที่อยู่ในแม่นํ้าลําธารที่กว้างใหญ่ ก็จะเย็นใส
สะอาด แต่เมื่ออยู่ในกานํ้าร้อนที่กําลังต้มเดือดก็จะร้อนระอุ แต่มีสิ่งหน่ึงที่ยังคงเดิมไว้คือความเป็นนํ้า
คนที่มีความคิดยืดหยุ่นก็สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่คลุมเครือ กํากวม ท้าทายหรือมีความไม่
แน่นอนได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่ยึดติดกับความรู้หรือกรอบแนวคิดเดิม ๆ 
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ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (อ้างใน กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555, หน้า 26) ได้ให้ความหมาย
และตัวบ่งช้ีความยืดหยุ่นไว้ว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการคิดนอกกรอบความมีอิสระจะ 
ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย ผู้ที่มีความอิสระในการคิดและการกระทํามักจะมีปฏิกิริยา
แปลกใหม่ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และลักษณะนิสัยพ้ืนฐานที่ช่วยเสริมให้เกิดความยืดหยุ่น คือ 
การเปิดใจกว้าง สามารถรับฟังความคิดเห็นแตกต่างได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่หลากหลาย  
ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ยึดมั่นในความคิดใดความคิดหน่ึงและมีตัวบ่งช้ีคือ 1) ความสามารถใน 
การคิดนอกกรอบ 2) ความอิสระ และ 3) การไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ 

กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555, หน้า 27) ได้ให้ความหมายความยืดหยุ่น หมายถึง เป็นการแสดงออก
ของผู้บริหารที่แสดงออกถึงการคิดหาคําตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย 
การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การเปิดกว้างรับความคิดใหม่ ๆ อย่างอิสระ โดยตัวบ่งช้ีของ 
ความยืดหยุ่น (flexibility) คือ 1) ความสามารถในการคิดหาคําตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ ภายใต้
กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย 2) ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ และ 3) การเปิดกว้าง 
รับความคิดใหม่ ๆ อย่างอิสระ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 46) ได้กล่าวไว้ว่า ความยืดหยุ่นจะสามารถตอบสนอง 
ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วได้ ดังน้ันระบบต่างๆ ควรจะมีความยืดหยุ่นด้วย
เพ่ือให้บรรลุผลในสิ่งที่คาดหวังใหม่ๆ 

ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ (อ้างใน วัลลภา หมื่นมา, 2559, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของ 
ความยืดหยุ่นคือ การที่บุคคลพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของตนเอง 

วัลลภา หมื่นมา (2559 ง, หน้า 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความยืดหยุ่น หมายถึง การรู้จัก
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ สร้างบรรยากาศ
แห่งความร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติต่อกันอย่างเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเก้ือกูล เป็นมิตรต่อกัน เปิดใจกว้าง  
รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้  

ลูซเซียร์ (Lussier, 2001, p. 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความยืดหยุ่น หมายถึง การมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่าง เพ่ือนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และมีการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นําไปสู่ความมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน กําหนดตัวบ่งช้ี
ความยืดหยุ่นคือ ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

ซัวซา (Sousa, 2003, p. 60) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความยืดหยุ่น หมายถึง ความยืดหยุ่นต่อ
การแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ดูบริน (Dubrin, 2010, p. 178) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นําต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลง เช่น รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้นําจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้าให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ และความยืดหยุ่น (flexibility) ก็เป็นคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับผู้นําที่มี
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ประสิทธิภาพ และได้กําหนดตัวบ่งช้ีของความยืดหยุ่น คือ 1) ความสามารถในการปรับตัวกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ และ 2) การเปิดกว้างรับความคิดใหม่ ๆ 

จากแนวคิดของการมีความยืดหยุ่นที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามีทัศนะท่ี
หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีความยืดหยุ่น หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารแต่คนที่มี
ความสามารถเข้าใจ และวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเอง และผู้ร่วมงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง 
และพัฒนาผู้อ่ืน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เปิดใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับความคิดใหม่ ๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 

3. การมีวิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์เป็นจุดมุ่งหมายหรือสิ่งที่มุ่งหวังจะให้มีหรือเกิดขึ้นในอนาคตได้ไกลที่สุดและชัด

ที่สุด ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้กําหนด โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยมุ่งตอบคําถามว่า  
เราต้องการเป็นอะไร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะของ “การมีวิสัยทัศน์” ไว้ดังน้ี 

เสน่ห์ จุ้ยโต (2552, หน้า 3) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การฉายภาพ  
มองภาพ คิดเชิงจินตนาการในอนาคตและกําหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปน้ี 1) ความคิด
ริเริ่ม (Initiative) เป็นการคิดแบบนอกกรอบแตกต่างไปจากคนอ่ืน 2) ความสร้างสรรค์..(Creativity) 
เป็นลักษณะผู้ที่มีการประยุกต์และบูรณาการ 3) จินตนาการ (Imagination) เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล
และมีภาพในอนาคต เป็นจินตนาการที่เด่นชัด มีเหตุผล 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552, หน้า 260) ได้กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์จะทําให้ผู้นําสามารถ
นําพาองค์การไปยังทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถวางรากฐานขององค์การได้อย่างย่ังยืน 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่ เกิดขึ้นได้ วิสัยทัศน์จึงเป็นคุณลักษณะที่สําคัญ 
ที่พึงประสงค์ของผู้นําในยุคปัจจุบัน 

ภารดี อนันต์นาวี (2552, หน้า 109) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การสํงเคราะห์
ความคิดด้วยการฉายภาพอนาคต การสร้างภาพในสมองเพ่ืออนาคต การสร้างภาพอนาคตที่สะท้อน
เป้าหมาย ความหวัง ค่านิยม และความเช่ือขององค์การ เป็นภาพที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ (2553, หน้า 44) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง จินตภาพ
ในอนาคตที่เด่นชัดอยู่ในความคิดซึ่งต้ังบนพ้ืนฐานของความเข้าใจสภาพปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต จินตภาพดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ได้ 
วางไว้ วิสัยทัศน์เป็นลักษณะนิสัยที่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นพลังแห่งความ
สร้างสรรค์ (Stimulation) ให้เราสามารถวางแผนได้อย่างชัดเจน 
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สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553, หน้า 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ 
หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารในการมองภาพอนาคต ซึ่งได้ประกอบไปด้วย 1)  การตระหนักรู้ตนเอง 
(Awareness) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ในการไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆ 2) การมองการณ์ไกล (Foresight) 
หมายถึง ความสามารถในการมองอนาคต การคาดการณ์ล่วงหน้า 3) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) 
หมายถึง ความสามารถในการมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การมองเห็นสถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้ง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต) (2555, หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นําที่มีความสร้างสรรค์ 
ผู้นําที่ย่ิงใหญ่ต้องมองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง คําว่ามองกว้าง คิดไกล เป็นการมองแบบมีวิสัยทัศน์ 
มองภาพในอนาคต โยงเหตุปัจจัยที่มาจากอดีต ประสานเข้ากับปัจจุบันแล้ววางแผนเตรียมการ 
เพ่ืออนาคตให้บรรลุเป้าหมาย มองรอบ ๆ ทั้งอิทธิพลกระทบจากภายในและภายนอก มองอย่าง
หลากหลายมิติแล้วมีความยืดหยุ่นในการปรับตัว ปรับองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์เป็นส่วนหน่ึงของ
สถานการณ์ ส่วนคําว่า ใฝ่สูง เป็นการปรารถนาสิ่งที่ดีงามประเสริฐอย่างสูงย่ิง เป็นความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์งานให้ดีเย่ียม การใฝ่สูง ใฝ่สิ่งดีงามจะทําให้เกิดกําลังใจในการทําการสร้างสรรค์ทุกอย่าง 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 27) ได้ให้คํานิยามของวิสัยทัศน์ว่า เป็นภาพที่พึงปรารถนา 
หรือที่เป็นไปได้ในอนาคต เป็นส่วนที่แสดงถึงพลังผลักดันแห่งอํานาจที่น่าประทับใจ เป็นพลังที่เกิด
จากความรู้สึกนึกคิดในหัวใจของผู้คน เป็นส่วนที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการ 
ความสร้างสรรค์ เป็นส่วนที่แสดงถึงแรงบันดาลใจของสมาชิกที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

วัลลภา หมื่นมา (2559 จ, หน้า 24) ได้ให้ความหมายว่า การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถ
ในการมองภาพอนาคตซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผน
มาใช้กําหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายในการดําเนินงาน มีการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีแรงจูงใจ 
(Motivation) ทะเยอทะยาน มุ่งหาความสําเร็จเปิดกว้างกับประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงการมีความสามารถในการความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติงานได้จริงและทําให้เกิดผลสําเร็จตามที่ต้องการ 

ยักล์ (Yakl, 2002, p. 125) ได้กล่าวไว้ว่า ในการสร้างวิสัยทัศน์ ผู้นําจะต้องสร้างเครือข่าย
ให้กับสมาชิกทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้นําจะต้องสนใจในความคิดเห็นของคนอ่ืน
โดยเฉพาะความคิดใหม่ ๆ หรือแตกต่างกันออกไปจากความคิดเห็นของตนและของคนอ่ืนเพ่ือให้ได้
ความคิดดี ๆ มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 

นอทเฮาส์ (Northouse, 2012, p. 65) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การมอง
ภาพในอนาคต ซึ่งเป็นภาพที่เป็นไปได้ วิสัยทัศน์จะเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทาย  
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญดังต่อไปน้ี 1) ภาพในอนาคต (picture) ที่ดีกว่าปัจจุบัน 
และดีกว่าที่เป็นอยู่ 2) การเปลี่ยนแปลง (change) เป็นการกระทําบางสิ่งด้วยแนวทางใหม่ๆ  
3) ค่านิยม (value) การนําไปสู่ค่านิยมที่เป็นบวกขององค์กร 4) เป้าหมาย (map) การกําหนด
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เป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวท่ีชัดเจน และ 5) ความท้าทาย (challenge) เป็นการท้าทายต่อ
ปัญหาและสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้ก้าวข้ามและดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

จากแนวคิดของการมีวิสัยทัศน์ที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามีทัศนะท่ี
หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี   
การกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาที่เป็นไปได้ และชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
กําหนด เป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์ และปรับระบบและการทํางานปัจจุบันให้รับกับ
การดําเนินงานสู่จุดที่ต้องการในอนาคต 

 
 
4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้องน่ัน

คือผู้บังคับบัญชาจะคํานึงถึงความแตกต่างแต่ละบุคคลของลูกน้องเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
รวมทั้งความสามารถที่แตกต่างกัน เจริญก้าวหน้ากับลูกน้อง เพ่ือเพ่ิมคามพึงพอใจและผลผลิตที่สูงขึ้น 
ได้มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ทัศนะของ “การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล” ไว้ดังน้ี 

ทองใบ สุดชารี (2550, หน้า 115) ได้กล่าวไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้นํา
จะมีความสัมพันธ์ เก่ียวข้องกับบุคคล ในฐานะเป็นผู้นําที่ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล  
ทําให้ผู้ตามรู้สึกว่ามีคุณค่า และมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) 
ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้ นําจะพัฒนาศักยภาพผู้ตามและ 
เพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น การประพฤติของผู้นําแสดงให้ เห็นถึงความเข้าใจระหว่างบุคคล 

สัมมา รธนิธย์ (2553, หน้า 118) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง พฤติกรรม หรือกระบวนการที่ผู้นําปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานแต่ละคนแตกต่างกันแต่เท่าเทียมกัน 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตระหนักถึงความต้องการและพัฒนาการของผู้ตามโดย
วิเคราะห์ความต้องการ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

สินีนาฎ โพธิจิญญาโน (2554, หน้า 38) ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารที่มีการปฏิสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคล เป็นผู้ให้การดูแล เอาใจใส่
ผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล สนใจ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นผู้คอยสร้าง
บรรยากาศของการให้ ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติงานที่แต่ละคนสนใจและ 
มีส่วนรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ทําให้ผู้ร่วมงานรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ  

ประนอม แมนมาศวิหค (2553, หน้า 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้ให้และมีการดูแล
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เอาใจใส่ปฏิบัติเป็นรายบุคคล โดยทําให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญช่วยเป็นผู้คอยให้
คําปรึกษาสนใจเร่ืองทุกข์สุขของผู้ปฏิบัติตลอดเวลา 

สุธิดา สมแสง (2554, หน้า 5) ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง การท่ีผู้นําให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและ 
มีความสําคัญ เป็นการพัฒนาผู้ตาม เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ตาม  

สมเกียรติ บาลลา (2554, หน้า 9) ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนแสดงให้เห็นในการบริหารงานในสถานศึกษา ที่เป็นกระบวนการ
วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งพัฒนา
บุคลากร มีการติดต่อกับบุคลากรเป็นรายบุคคล เอาใจใส่ในความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากร
เกิดจินตภาพ มีความมั่นคง มีความจริงใจ และรับฟังเหตุผลด้วยดี  

รุจิรัตน์ นาคะรัมภะ (2554, หน้า 80) ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้นําแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นํา โดยให้การ
ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสําคัญ ผู้นําจะเป็นโค้ช และเป็น
ที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้นําจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจก
บุคคล เพ่ือเติบโตของแต่ละคน ผู้นําจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น นอกจากน้ีผู้นําจะมีการปฏิบัติ
ต่อผู้ตาม โดยการสนับสนุนและให้โอกาสให้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านความจําเป็นและความต้องการ การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การมอบหมายงาน
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556, หน้า 55) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ  
ถึงความต้องการของแต่ละบุคคลเพ่ือความเติบโตในหน้าที่การงาน พัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น
ทั้งยังสนับสนุนและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถจนมีความรู้สึกว่าตนเอง 
มีคุณค่า ช้ีให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล การมอบหมายงานท่ีเหมาะสม 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่ สามารถพัฒนาวิธีการต่างๆ  
ที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายทันกับโลกในยุคปัจจุบันมาใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม 

ธนัณฎา ประจงใจ (2557, หน้า 48) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนที่มีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นถึง 
ความสนใจ และเอาใจใส่ความรู้สึกหรือผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม และมีการส่งเสริมให้มีพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ืองโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและเป็นรายบุคคล 
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วัลลภา หมื่นมา (2559 ฉ, หน้า 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล หมายถึง การให้ความสําคัญกับความสามารถของผู้ร่วมงาน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม ให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ผู้ตามช้ีแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ช่ืนชมใน
ความสามารถ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจต่อกันในการปฏิบัติงาน ให้ความยุติธรรมและ
ตอบสนองความต่อการของผู้ร่วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างแต่ละบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

จากแนวคิดของการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ 
ว่ามีทัศนะที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ ยอม รับความแตกต่างของผู้ ร่ วมงานแต่ละบุคคล  เอาใจใ ส่  
และให้ความสําคัญผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล มีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ 
รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงาน
อย่างต่อเน่ือง 

5. การทํางานเป็นทีม 
การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญในทุกองค์การ การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสู่
ความสําเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี มีนักวิชาการหลายคนได้ให้
ทัศนะของ “การทํางานเป็นทีม” ไว้ดังน้ี 

ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 214) ได้กล่าวว่า การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญ  การทํางาน
ในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทําให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
เท่าน้ัน แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทํางานของหน่วยงานน้ัน 
อีกด้วย หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างทีมงาน ดังน้ี 1) งานบางอย่างไม่สามารถทําสําเร็จเพียง
คนเดียว 2) หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่กําหนด  
3) งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญจากหลายฝ่าย 4) งานบางอย่าง
เป็นงานที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ และต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
5) เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือแสวงหาแนวทาง วิธีการและเป้าหมายใหม่ๆ และ 
6) หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น  

ไพโรจน์ บาลัน (2551, หน้า 18) ได้กล่าวว่า ทีม หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกจัดต้ังขึ้นเพ่ือทํางาน
ร่วมกันหรือกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกัน หรือกลุ่มคนที่ทํางานคล้ายคลึงกัน หรือกลุ่มคนที่ขึ้นตรงกับ
ผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน 

สมชาติ กิจยรรยง (2554, หน้า 104-105) ได้กล่าวว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง การที่
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมมือร่วมใจกันทํางานอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของงาน 



49 

และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานน้ัน ๆ อันจะส่งผลดีต่อหน่วยงานต่อไป กลุ่มที่มีการประสานงาน
กัน ร่วมมือ สามัคคี เป้าหมายร่วมกัน และเช่ือใจกัน เป็นการทํางานโดยคนหลายคนร่วมกันทํา  
มีกิจกรรมที่จะต้องทําร่วมกันทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายทุกคนพอใจงาน 
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พอใจเพ่ือนร่วมทีมประสานกันทํางานเป็นหน่ึงเดียว ตามจังหวะและ
เวลาที่เหมาะสม 

สมคิด บางโม (2554, หน้า 246-247) ได้กล่าวว่า จากการศึกษาทีมงานที่ประสบความสําเร็จ
หลาย ๆ ทีม เราอาจประมวลลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ดังน้ี จํานวนสมาชิกในทีมงานไม่มาก
นัก เป้าหมายของทีมงานชัดเจนสมาชิกทุกคนห่วงใยต่อความสําเร็จของทีมงาน สมาชิกทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีผู้นําทีมหรือหัวหน้าทีมที่ดี ผลประโยชน์ของสมาชิกชัดเจน สมาชิกมี
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการพัฒนาทีม 

ธีระ รุญเจริญ (2555, หน้า 224) ได้อธิบายว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่
เขามาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ ภายในกลุ่มต้องแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างชัดเจน คนที่ร่วมกันน้ันต้องมีความรู้ความสามารถ  
มีขวัญกําลังใจในการทํางาน จึงจะทําให้การทํางานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หน้า 307) ได้อธิบายว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง  
ความ สําเร็จของผู้บริหารในการประสานการทํางานของบุคคลหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยบรรลุผล
สําเร็จ ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจในกลุ่มชนิดต่าง ๆ ที่เกิดจากบุคคลในองค์การ จนกระทั่ง
พัฒนาการทํางานมาเป็นทีมงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทีมงานแก้ปัญหา ทีมงานระหว่างหน้าที่ ทีมงาน
ที่ทํางานด้วยตนเองและควบคุมตนเอง การศึกษาเรื่องกลุ่มและทีมงานมีอยู่ทุกระดับในองค์การ  
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีความละเอียดอ่อนที่ผู้บริหารควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้บริหารและองค์การเป็นอย่างย่ิง  

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(2557, หน้า 266) ได้กล่าวไว้ว่า การทํางานเป็นทีม คือ การทํางานที่เน้นร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน และสาเหตุที่ต้องทํางานเป็นทีม 1) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 2) เพ่ือผลประโยชน์  
3) เพ่ือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 4) เพ่ือตอบสนองความต้องการทางจิต  

ธนัณฎา ประจงใจ (2557, หน้า 56) ได้กล่าวไว้ว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง การท่ี
บุคคลหลายคนได้ร่วมกันทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกันหรือปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน มีการวางแผนร่วมกัน มีการประสานงานกัน การตัดสินใจร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สเปคเตอร์ (Spector,  2006,  p. 310) ให้ความหมายของการทํางานเป็นทีม (team work) 
ไว้ว่า เป็นประเภทหน่ึงของการทํางานเป็นกลุ่ม (group work) ทีมงานทุกทีมงานจัดเป็นกลุ่มทํางาน 
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แต่กลุ่มทํางานทุกกลุ่มมิใช่ทีมงานเสมอไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการทํางานเป็นกลุ่มน้ันเป็นการทํางานของ
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือการทํางานโดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีเป้าหมายร่วมกันซึ่งจะมีลักษณะ
การทํางานได้หลายแบบ งานของแต่ละคนอาจไม่ขึ้นตรงกับการงานของอีกคนหน่ึงหรืออาจไม่ต้อง
ประสานกันอาจต่างคนต่างทําและเม่ือแต่ละฝ่ายเสร็จงานของตัวก็จะได้งานรวมตามเป้าหมาย  
แต่ถ้าเมื่อใดเป็นการทํางานเป็นทีมจะมีการประสานกัน งานของคนหนึ่งมีผลต่องานของคนอ่ืนในกลุ่ม 
แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของตน และทุกคนมีเป้าหมายอยู่ที่จุดเดียว  

รอบบินส์ (Robbins, 2007, p. 258) ได้อธิบายว่า ทีม หมายถึง การทํางานร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และผลสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นของสมาชิกทุกคนที่ทํางาน ไม่ใช่เป็นผลสําเร็จ
ของผู้ใดผู้หน่ึง 

จากแนวคิดของการทํางานเป็นทีมที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามีทัศนะ 
ที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การทํางานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
การประสานสัมพันธ์การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษาเข้าด้วยกัน มีการกําหนดบทบาทหน้าที่  
การทํางานของผู้ร่วมงานเพ่ือให้บรรลุในเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ชัดเจน มอบความไว้วางใจ และ
เช่ือมั่นในทีมงานในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ รับฟังปัญหา 
ความต้องการ และประชุมปรึกษาหารือกันก่อนทํางาน และมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สําคัญในปัจจุบัน
และอนาคตของสถานศึกษา จากความเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการนําพาสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จได้น้ัน จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามากระทบ ล้วนต้อง 
อาศัยความสร้างสรรค์เพ่ือผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ในภาวะเช่นน้ีสมรรถนะของผู้นํา
ที่เรียกว่า “ผู้นําเชิงสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้รอดพ้นและได้รับชัยชนะเหนือ
สภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว โดยภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถ
ของผู้นําในการประสานงาน การจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืน ๆ โดยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่างท้าทาย 
มีความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทําอย่างสร้างสรรค์ ทําให้การทํางานในองค์การราบรื่น มีความสุข 
และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านองค์ประกอบเหล่าน้ี คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ การมีความยืดหยุ่น 
การมีวิสัยทัศน์ และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการทํางานเป็นทีม 
 

2.3  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สําคัญสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เป็นงานที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็น
เครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผู้บริหาร (วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์, 2557, หน้า 20) 
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2.3.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักเป็นหัวใจของการบริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับ 

ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน เป็นงานสําคัญย่ิงเพราะงานวิชาการจะช่วยพัฒนาสติปัญญา 
ความนึกคิดของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีคุณค่าในสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควรจะรับผิดชอบ
เป็นผู้นําของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก ซึ่งได้มีนักวิชาการได้ศึกษา ค้นคว้าไว้ ดังน้ี 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ก, หน้า 148) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ่งเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ก, หน้า 30) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอย่างที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน 

สันติ บุญภิรมณ์ (2553, หน้า 22) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การบริหารจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ที่มีอิทธิพลเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ก, หน้า 2) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารสถานศกึษาโดยมีกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนา การเรียนการสอน
ให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

คํานาย  อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 22) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมที่เ ก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

จอมพงศ์  มงคลวนิช (2555, หน้า 30) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการดําเนินงานที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช้ การทําแผนการสอน การปรับปรุง
การเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน เป็นต้น การบริหาร
การศึกษาเป็นการดําเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพคือ มีความรู้ 
ความสามารถ ความคิด และความเป็นคนดีได้ จะต้องมีการเรียนการสอนหรือจะต้องมีการบริหารงาน
ที่มีคุณภาพน่ันเอง การบริหารงานวิชาการจึงถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา ในสถาบันการศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆ จะมีผู้บริหารฝ่ายวิชาการซึ่งจะมีช่ือเรียกต่าง ๆ กันไป เช่น รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หรือผู้ ช่วยอาจารย์ใหญ่ 
ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 



52 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) ได้ให้ความหมายคําว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการร่วมมือของบุคลากรใน
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียน โดยมี
การประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกัน บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมงานวิชาการของ
โรงเรียน คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ส่วนในการบริหารโรงเรียนน้ันผู้บริหารจะต้องใช้เวลา
ส่วนใหญ่ในการบริหารงานด้านวิชาการ เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และภาวะสุขภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จารุณี เก้าเอ้ียน (2557, หน้า 3) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง เป็น
การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิด ทุกประเภท ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดบุคลากรที่เก่ียวข้อง การส่งเสริมงานด้านวิชาการตลอดจนการประเมินผลการสอนให้ดีขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

วิกค์ เจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick, Jennifer, and Heiberger, 2008, p.7) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงาน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาการทั้งหมด ซึ่งเป็นภาระงานที่ใหญ่กว่างานบริหารทั่ว ๆ ไป 

จากความหมายของการบริหารงานวิชาการท่ีนักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามี
ความหมายที่หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมการดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง   
การส่งเสริมงานด้านวิชาการตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

2.3.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้อง

ให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง สําหรับการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ถึงจะมีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็น
เพียงงานที่ให้การสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะหัวใจ
สําคัญของสถานศึกษาก็คือเป็นสถานที่ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม อาชีพให้กับผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และให้สามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีนักการศึกษาให้ความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการไว้ ดังน้ี 
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จันทรานี สงวนนาม (2551 ข, หน้า 143) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารวิชาการเป็นหัวใจสําคัญ
ของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ก็เป็น
เพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ข, หน้า 29-30) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็น
งานที่สําคัญ เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็น
เครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานวิชาการหมายถึงกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เริ่มต้ังแต่การกําหนด
นโยบายการวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
โดยการบริหารวิชาการในสถานศึกษานั้นมีความสําคัญดังต่อไปน้ี คือ 1) ทําให้สถานศึกษาดําเนินการบริหารงาน
วิชาการ 2) ทําให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 3) เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น  การพัฒนาการเรียนรู้ที่
สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และ 4) เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวาง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 9) ได้กล่าวว่า งานวิชาการถือเป็น
งานที่มีความสําคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กําหนด
แนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

สันติ บุญภิรมณ์ (2553, หน้า 22) ได้กล่าวว่า งานด้านวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญหรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนอ่ืน ๆ เป็นงานที่มาสนับสนุนวิชาการให้มีคุณภาพ ดังนั้น 
งานวิชาการจึงมิใช่เพียงแต่ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ทําเลขเก่งเท่าน้ัน แต่ความหมายรวมถึง 
การดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ข, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริหารงาน
วิชาการไว้ว่า เป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร โดยแยกเป็น การบริหารงานวิชาการ 40%   
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การบริหารงานบุคลากร 20% งานบริหารกิจกรรมนักเรียน 20% งานบริหารการเงิน 5% งานบริหาร
อาคารสถานที่ 5% งานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน 5% และการบริหารงานทั่วไป 5% 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 119) ได้กล่าวว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจสําคัญใน
การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา การบริหารวิชาการเป็นกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่กําหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหาชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
และการนําหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน 
การสอน และสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การดําเนินงาน
เก่ียวกับห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนกําหนดวิธีการดําเนินงาน
ทางด้านวิชาการ รวมถึงการประชุมทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารงานวิชาการ 
จะประกอบด้วย การดําเนินงานเก่ียวกับการกําหนดวิสัยทัศน์และนโยบายทางด้านวิชาการ การจัดทํา
มาตรฐานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วิชาการ การพัฒนาส่ือต้นแบบ การเผยแพร่กิจกรรมการศึกษา และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ 
การนิเทศติดตามผล การวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา รายละเอียดใน
การดําเนินการจะมีความชัดเจน เมื่อได้จัดต้ังสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 39) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มีความสําคัญอย่างย่ิงยวดต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนดไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัด เมื่อการบริหารงานวิชาการประสบ
ผลสําเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพ 

ทินพันธ์ บุญธรรม (2556, หน้า 20) ได้กล่าวว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร
การศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในสังคม
ต่อไปได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นสําคัญ 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 22) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่มีความสําคัญ
สูงสุดของการบริหารการศึกษา ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ให้เวลาในการบริหารมากกว่า 
การบริหารงานอ่ืน ๆ ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมระบบของโรงเรียนได้ และเน่ืองจากการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญดังกล่าว ดังน้ันผู้ที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาทุกคนจําเป็นต้องให้ความสนใจ และให้ความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ 
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เป็นอันดับแรก โดยมุ่งหวังให้ประโยชน์เกิดแก่ผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามจุดหมายที่ 
กําหนดไว้ และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองช้ีวัดความสําเร็จให้เหน็ถึงคุณภาพและประสทิธิภาพของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้นๆ 

คาวี เจริญจิตต์ (2557, หน้า 29) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอย่างย่ิง 
และเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเป็นการวางพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถแสวงหาความรู้ ก้าวทันโลก สามารถร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข การที่สถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ กําหนดได้น้ัน 
สถานศึกษาต้องสามารถจัดการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามี
ความเห็นที่หลากหลาย ดังน้ันสรุปได้ว่า งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา  
เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหารต้องตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา เพราะความสําเร็จของ
สถานศึกษาส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารและครูต้องวางแผนพัฒนา
งานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เพ่ือนําไปใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ    
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นสําคัญ 

2.3.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 
ในการบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการดําเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความ

คล่องตัวในการบริหาร ดังน้ันในหลักการเบ้ืองต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ 
ได้มีนักการศึกษาได้ให้ทัศนคติเก่ียวกับหลักการบริหารงานวิชาการไว้ ดังน้ี  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 26) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงาน
วิชาการว่าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัย
หลักการและวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชน 
และสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครูและผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษา
ให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม 
มีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้  
4) มุ่งจัด การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้ทุกช่วงช้ัน 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้าง
เครือข่ายและร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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จันทรานี  สงวนนาม (2551 ค, หน้า 151) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการ และแนวคิดของการบริหารงาน
วิชาการมี ดังน้ี 1) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 2) มุ่งส่งเสริม
สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญสูงสุด 3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชน
และสังคมมีส่วนร่วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและ 
แหล่งการเรียนรู้ และ 4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพ 
การจัดการศึกษาได้ทุกช่วงช้ัน ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 32 -33) ได้กล่าวไว้ว่า  
หลักการบริหารงานวิชาการสามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการได้ตามภาระงานที่กฎกระทรวง
ศึกษาธิการและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ยกเว้นภาระงาน
ดังต่อไปน้ีมิใช่อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) การคัดเลือกหนังสือ 
และแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษาส่วนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถานศึกษาประเภท
ที่หน่ึงและประเภทที่สอง สามารถดําเนินการบริหารงานวิชาการได้ทุกรายการตามภาระงานท่ี
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
เช่นกัน 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ค, หน้า 32) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องนําหลักการที่ว่าด้วยการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ในการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งเรียกว่าธรรมาภิบาล 
มาบูรณาการให้เข้ากับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ การบริหารงานวิชาการ ก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาล คือ
หลักการคุ้มค่า คือ การได้ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน น่ันคือ ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดของหลักสูตร ไม่ลาออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและช้ากว่ากําหนด หลักนิติธรรม หมายถึง 
ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ค, หน้า 9) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารการศึกษาสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปน้ี 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหารต้อง
เข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดวัสดุอุปกรณ์ได้
เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารงานทุกประเภทย่อมต้องมีเทคนิค
วิธีการ ขั้นตอนและกระบวนการ งานที่ทําควรมีระบบ มีความรอบคอบจึงทําให้งานดําเนินไปด้วยดี  
3) มีการประเมินผล เมื่อได้ดําเนินกิจกรรมใด ควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผล เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีย่ิงขึ้น การทํางานที่ขาดการประเมินผลจะไม่ช่วยในการพัฒนาสถานศึกษา 
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กมลพัชร หินแก้ว (2555, หน้า 43) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิด
เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุสู่ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ดังน้ันในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหาร
ต้องใช้ทั้งหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพของเป้าหมายคือ ผู้เรียนเป็นหลัก 
นอกจากนี้ต้องคํานึงถึงบุคลากรซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร ให้การส่งเสริม สนับสนุน และดูแลเอาใจใส่ ด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 40-41) ได้กล่าวว่า หลักการและ
แนวคิดของการบริหารงานวิชาการมี ดังน้ี 1) ให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างแท้จริง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) มุ่งส่งเสริม
สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วน
ร่วมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  
4) มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีช้ีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช้ันปี และ 5) มุ่งส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ทินพันธ์ บุญธรรม (2556, หน้า 22) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารวิชาการเป็นหัวใจของ
สําคัญของสถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนสําคัญ ดังน้ัน 
ในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารจําเป็นจะต้องมีหลักการในการบริหารงานด้านน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเทคนิค กระบวนการ มีความเข้าใจ รวมถึงการมีเป้าหมายของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 24) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการต้องยึดหลัก 
ให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

รัฐสยาม วงษ์ย่ี (2558, หน้า 11) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการต้องคํานึงถึงการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ ทําให้ดีที่สุด นําไปสู่คุณภาพที่คาดหวัง คํานึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันทําให้ผลผลิตมีคุณภาพ คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความประหยัด การดําเนินงานทางวิชาการโดยอาศัยหลักการดังกล่าวย่อมจะสามารถ
บรรลุความสําเร็จคือความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)  
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จากหลักการบริหารงานวิชาการที่นักการศึกษาต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ามีความเห็นที่
หลากหลาย ดังน้ันสรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการต้องยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีส่วนร่วม คํานึงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา พร้อมทั้งคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความประหยัด โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญมากที่สุด รวมทั้งเป็นเครือข่ายและ
แหล่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

2.3.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจขอบข่ายของ

การบริหารงานวิชาการ เพ่ือจะได้ปฏิบัติและบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล ซึ่งนักการศึกษาได้แบ่งขอบข่ายของงานวิชาการ ไว้ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-34) ได้แบ่งขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา  
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

จันทรานี สงวนนาม (2551 ง, หน้า 151) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การวิจัยในช้ันเรียน 3) การสอนซ่อมเสริม  
4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 6) การประกันคุณภาพ
การศึกษา    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายของ
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) 
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ง, หน้า 30) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ  
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

ภารดี อนันต์ภาวี (2552, หน้า 81) ได้กล่าวไว้ว่า ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ 12) การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ง, หน้า 9) ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย  
1) การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน  
3) การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ 

คํานาย  อภิปรัชญาสกุล (2554, หน้า 22) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการท่ีสําคัญ
และผู้บริหารต้องมีความรู้และเข้าใจมีดังต่อไปนี้ 1) หลักสูตร 2) การจัดแผนการสอน 3) การจัด
ตารางเรียน 4) การจัดครูเข้าสอน 5) การจัดกลุ่มเรียน 6) การจัดสอนซ่อมเสริม และ  
7) การประเมินผลการเรียน 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 28) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ มี 6 ด้าน
คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 6) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 1) การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนการสอน  
3) การจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน 4) การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ  
5) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน   
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สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 40-41) ได้กล่าวว่า ขอบข่ายงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4)   การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

จากขอบข่ายงานวิชาการท่ีกล่าวมางานวิชาการของสถานศึกษานั้นมีขอบข่ายที่กว้างขวาง 
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมท้ังการจัดปัจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกยึดขอบข่ายงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-34) เป็นแนวทางในการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)  การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา  
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2.3.5 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติ

บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32)  ไว้ 12 งาน ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 
การเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือ 
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ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดทําหลักสูตรการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรให้ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้
กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 34) ได้ให้แนวคิดทางการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูล สารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสภาพสถานศึกษา  
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ที่กําหนดให้
มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 4) นําหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 5) นิเทศการใช้หลักสูตร  
6) ติดตามและประเมินผลการใช้หลกัสูตรตามความเหมาะสม และ 7) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตาม
ความเหมาะสม   

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หน้า 20) ได้กล่าวถึงหลักสูตรว่า เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่สุด 
ในการพัฒนาประเทศ เพราะหลักสูตรเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนา คน ชุมชน 
สังคม เป็นการถ่ายทอดความรู้ ฝึกฝน อบรม สืบสานวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่ดีงามและเรียนรู้
เรื่องราวเก่ียวกับตนเองความสัมพันธ์ของตนเองกับครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก การบํารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตลอดจนการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ ดังน้ัน ครูจึงเป็นบุคคลสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ 

คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, หน้า 266) ได้กล่าว
ไว้ว่า องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําหลักสูตร 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพของสังคมปัจจุบัน เพ่ือนําข้อมูลมากําหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร วางแผนงาน
หรือกําหนดโครงสร้างหลักสูตร ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร องค์ประกอบใน
ทุกส่วนของหลักสูตร จะมีความสําคัญเท่าเทียมกัน และในการพัฒนาหลักสูตร จะขาดองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหน่ึงไม่ได้ จะต้องดําเนินงานเก่ียวโยงและสัมพันธ์กันทั้งหมด 

จันทรานี สงวนนาม (2551 จ, หน้า 152-153) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิม
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ที่ต้องนํามาจัดให้เป็นระบบ และมีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นรายวิชาและช่วงช้ันโดยการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดสาระการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ตลอดจนต้องคํานึงถึงความพร้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตจริงในชุมชน แทนการเรียนรู้จริงจากสิง่ที่ไกลตัว สาระการเรียนรู้มีทัง้สิ้น  8  กลุ่ม
สาระที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นหลักเพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหาตลอดจน 
การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพพ้ืนฐานในการคิด การทํางาน และการพัฒนาตนเอง 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 จ, หน้า 41) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง เป็นกระบวนการ
หรือขั้นตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับผู้เรียน โดยผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 9 -10) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 1) ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 2) ศึกษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาค ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน
ของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6) ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 คือ การจัดสาระการเรียนรู้ การกําหนดค่านํ้าหนักและ
เวลาเรียนช่วงช้ันที่ 1-3 การกําหนดรหัสวิชา และการกําหนดระดับผลการเรียน 8) การบูรณาการ
ภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้/การบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู้/ 
การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีของผู้เรียน และ 9) ประเมินผลการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 จ,หน้า 32-41) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่า การพัฒนา
หลักสูตรควรจะเก่ียวกับคําถาม 4 ประการ คือ 1) วัตถุประสงค์ใดที่สถานศึกษาควรจัดให้กับผู้เรียน 
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2) ประสบการณ์ใดที่สถานศึกษาจะจัดให้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 3) ประสบการณ์การเรียนรู้
ต่างๆ จะจัดให้มีระบบระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 4) จะมีเกณฑ์ใดตัดสินได้ว่าจุดมุ่งหมาย
ต่าง ๆ เหล่าน้ันบรรลุแล้วและควรมีจุดเน้นของการพัฒนาหลักสูตร 2 ข้อ คือ การเน้นบทบาทของ
ผู้เรียนในกระบวนการเรียน และต้องให้ผู้เรียนมีการพัฒนาหลักสูตรด้วย และ การเน้นการสอน
ความรู้รวบยอดน้ัน ควรจะรวมถึงความรู้ ซึ่งผู้เรียนมี ได้รับจากนอกโรงเรียนด้วย ถ้าสิ่งน้ัน 
มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เด็กได้เรียนอยู่ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 22) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สารสนเทศ ปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น นํามากําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่าย โดยการบูรณาการเน้ือหาสาระท้ังในกลุ่มเดียวกันและต่างกลุ่มสาระตามความเหมาะสม เพ่ือใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการนิเทศการใช้หลักสูตร การติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดทําสาระของ
หลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้เรียน 
ทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ได้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 12) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 43) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 1) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเองโดย 
1.1) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 1.2) จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 1.3) จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 1.4) เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น สําหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษา 
ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 1.5) เพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของ
รายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และมุ่งสู่ความ
เป็นสากล 2) สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และอ่ืนๆ  
ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา และรายงานผลให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น มีการประเมินสภาพ
สถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย จัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
สถานศึกษา นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตร 
ให้เหมาะสม มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และนําผลจากการนิเทศติดตาม
ประเมินผลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรมาปฏิบัติ 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จัดว่าสําคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษาเป้าหมายทาง 

การศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสอนให้
คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น ขณะที่เป้าหมายสูงสุดประการหน่ึงของการจัดการศึกษาคือ ผู้เรียน
สามารถถ่ายโยงความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 34-35) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและ
การปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุล
กัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ
กิจกรรม ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม 3) จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้น
การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนา   
การเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และ 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ช, หน้า 153) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือ
ที่เรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนที่เก่ียวกับวิธีการเรียนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู  
ซึ่งครูจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้า
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ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญปัญหาต่างๆ ได้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 10-14) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
สาระและหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหาสาระ มีมาตรฐาน  การเรียนรู้ 
มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและจัดเตรียมสื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม  
โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน  
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน 4) ปลูกฝังผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับเน้ือหาสาระกิจกรรม  
5) จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 6) นําภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสาน
ความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน  การสอนตาม
ความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 7) จัดให้มีการนิเทศการเรียน การสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 8) ส่งเสริมให้ใช้
การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในช้ันเรียน) 9) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม 
ความเหมาะสม 10) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 10.1) จัดกิจกรรมแนะแนว โดยจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดทําสื่อ  
ให้คําปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง และให้คําปรึกษาการศึกษาต่อและแนะนําอาชีพ 
10.2) จัดกิจกรรมนักเรียน โดย สนับสนุนเก้ือกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน ส่งเสริม
ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เช่น ชมรมทางวิชาการ ส่งเสริม 
การทําประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ส่งเสริมการฝึกทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และจัดทําแผนการจัดกิจกรรม 
แบบบันทึก รายงานผลรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฉ, หน้า 96) ได้กล่าวว่า การพัฒนาการเรียนรู้คือ 
การเรียนรู้เป็นการปรับปรุงเปล่ียนพฤติกรรมจากประสบการณ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีจําต้องอาศัย
สภาวการณ์สนับสนุนหลายอย่าง ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องหาทางให้นักเรียนได้ผ่าน
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด และเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
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เป็นสําคัญ หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดการศึกษามีเป้าหมายสําคัญที่สุดคือ   
การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกําลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคน โดยมีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้านความเสมอ
ภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านระบบบริหาร และ 
การสนับสนุนทางการศึกษา ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านหลักสูตร  
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา มีองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการ
จัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้ที่มี
ความสําคัญก็คือ ครูเปรียบเสมือนผู้จัดการหรือผู้อํานวยความสะดวก และผู้บริหารที่ต้องมีบทบาทใน
การเป็นผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2553, หน้า 45) ได้กล่าวว่า กระบวนการจัด  การเรียนรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันจัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์อันจะทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยมที่ดี ในการจัด 
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนและจุดเน้นของสาระสําคัญ ผู้สอนควรมียุทธวิธี 
ในการดําเนินงานเพ่ือให้ได้ผลดี คือ คิด ค้นคว้า เพ่ือแสวงหาหลักการแนวทางต่างๆ และ 
นําวิธีการใหม่ๆ ไปใช้จัดการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดย 
เน้นกระบวนการเรียนรู้ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 26) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้น้ันเป็น
การส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริงและ 
การปฏิบัติจริง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศติดตามและส่งเสริมการพัฒนาครู เพ่ือการพัฒนา   
การเรียนการสอนอยู่เสมอ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริม 
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สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ 
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 12) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 43-44) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 3) จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น 
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน 
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ การวิจัยเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ การเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการ
ประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ และ 7) ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าเพ่ือเป็น
ผู้นําการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 38-39) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง  การดําเนิน 
การให้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการดําเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลสําหรับใน การวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การดําเนินการให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองโดย 
ใช้ประสบการณ์ตรง ด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรมข้อเท็จจริง และทักษะต่าง ๆ การดําเนินการจัดการเรียนรู้  
มีการเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ เกิดการยอมรับ เห็นคุณค่าและพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองจนเป็นลักษณะนิสัยที่ดี 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 30-31) ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
หมายถึง กระบวนการที่วางแผนและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ ตลอดทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
เน้นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมโดยจัดให้มีการตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ฝึกการคิดและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตลอดทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มี
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ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสามารถนําไปใช้
ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและ 
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และมีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดให้มีระบบ
สารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทํา เพ่ือจะได้ทราบว่าการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งน้ัน ๆ ประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใด เพราะผลท่ีมาจากการวัดและ
การประเมินผลการศึกษาจะทําให้ทราบผลว่า การเรียนการสอนน้ันให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้หรือไม่ ส่วนการเทียบโอนผลการศึกษาน้ัน ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน  
ผู้มีความต้องการศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสท่ีแตกต่างกัน ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้
กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 35) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีดังน้ี 1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชา  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น  
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 4) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทาง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ซ, หน้า 154-155) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผลเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ผลการประเมินจะช่วยให้ครูผู้สอนรู้ข้อบกพร่องหรือความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน ทําให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เหมาะสมได้ กิจกรรม
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การประเมินผลการเรียนรู้สามารถดําเนินการได้ 3 ระดับ คือ การประเมินผลระดับช้ันเรียน การประเมินผล
ระดับสถานศึกษา และการประเมินผลระดับชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 18 - 24) ได้กล่าวไว้ว่า  การวัดผล 
ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการเรียน มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) การกําหนดระเบียบ 
วัดและประเมินผล 1.1) ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 1.2) พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2544 1.3) ประชาพิจารณ์โดยผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 1.4) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 1.5) ประกาศใช้ระเบียบ 1.6) ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง 2) ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2.1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ คือ ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา  
โดยประเมินตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานช้ันปี) ดําเนินการประเมินผลก่อนเรียน  
เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงพ้ืนฐานของผู้เรียน ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี  
เพ่ือนําผลไปตัดสินการผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา เลือกวิธีการประเมิน 
เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลาย เน้นการประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
ส่งเสริมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็มความสามารถ การตัดสิน 
การผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (มาตรฐานช้ันปี) ที่กําหนด และประเมินให้
ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่านผลการเรียนที่คาดหวังทุกข้อร่วมกัน จัดเรียนซ่อม
เสริม และเรียนซ้ํารายวิชาที่ไม่ผ่านการตัดสินผลการเรียน และให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง “1” ให้เรียนซ้ําช้ัน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติ
ผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 2.2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ ครูผู้ควบคุม
กิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายกิจกรรม ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยพิจารณาจากจํานวน
เวลาเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่าน โดยผู้ได้รับ
การตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ด้าน และมีการประเมินและตัดสินกิจกรรมการ
ผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด (ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและ
ตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.3) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ ร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา กําหนดแนวการดําเนินการเป็นรายคุณธรรม โดย
ประเมินทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดําเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี การประเมินให้
ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และประเมินผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
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2.4) การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คือ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการกําหนดมาตรฐานเกณฑ์แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผล
ช่วงช้ัน ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมินปลายปี
และประเมินผ่านช่วงช้ัน ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 2.5) การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ คือ มีการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับการประเมิน เตรียมตัวบุคลากร สถานที่ 
และอํานวยความสะดวกในการรับการประเมิน สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสําคัญแก่
ครูและผู้เรียน และนําผล การประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ดังน้ี 3.1) เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ 3.2) จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง (มาตรฐานช้ันปี) สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสภาพ
ผู้เรียน 3.3) นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ และใช้เป็นเคร่ืองมือวัดผลและ
ประเมินผล และ 3.4) พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4) งานทะเบียน มีการดําเนินงาน 
ดังน้ี 4.1) ดําเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ  
4.2) ออกเลขประจําตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 4.3) รับมอบตัวนักเรียนและดําเนินงานเร่ืองการย้าย
เข้าและย้ายออกของนักเรียนในช่วงระหว่างปีการศึกษา 4.4) สํารวจรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน และ
จัดทํารายช่ือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 4.5) การจัดทํารายงานข้อมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนนักเรียน 
4.6) ประสานงานกับกลุ่มที่ ดูแลนักเรียนเพ่ือแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายช่ือ/จํานวนนักเรียน  
4.7) ดําเนินการด้านการย้าย ลาออก  การเปลี่ยนแปลงทะเบียนนักเรียน 4.8) งานเก่ียวกับ การจัดทํา  
ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียนของนักเรียน 4.9) งานเก่ียวข้องกับการจัดทํา และบริการเอกสาร 
หลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ หลักฐานผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมทั้งหนังสือ
รับรองผลการเรียนทุกประเภท 4.10) ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอ่ืนๆ  
ก่อนออกหลักฐานทางการเรียนให้ 4.11) งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน รวมทั้งเผยแพร่และรายงานผู้เก่ียวข้องทราบ 4.12) เก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับโปรแกรม 
OBEC และ 4.13) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 5) การเทียบโอนผลการเรียน 
ดําเนินการ ดังน้ี 5.1) ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา คือ แต่งต้ัง
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดทํามาตรฐาน กรอบและเกณฑ์การวัดและประเมิน เพ่ือการ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล สร้างเครื่องมือแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ในการดําเนินการเทียบโอน จัดและดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผล และประกาศ
ผลการเทียบโอนผลการเรียน 5.2) เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการ จาก
พ้ืนฐานการประกอบ อาชีพ คือ พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
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พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยวิธีการทดสอบ และจัดทําทะเบียน
ขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียน และออกหลักฐานการเรียน/การเทียบโอน 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ช, หน้า 109) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดประเมินผล  
เป็นกระบวนการที่จะทราบว่าการเรียนการสอนน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ ควรมีการ
ปรับปรุงในเรื่องใด การวัดเป็นกระบวนการที่กําหนดจํานวนตัวเลขที่ได้จากการวัด ส่วนการประเมิน
เป็น    การพิจารณาตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณค่าในสิ่งที่ วัดได้ รวมท้ังข้อมูลจาก การสังเกต  
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานและการทดสอบ การวัดผลการเรียนใน 3 องค์ประกอบ คือ ความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติ สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน โดยการนํา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ และ/หรือจากการประกอบอาชีพ
มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงในระดับที่กําลังศึกษาอยู่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (2553, หน้า 177) ได้กล่าวไว้ว่า ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความสามารถจริงของผู้เรียนน้ันจะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ ด้านความสามารถและโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานมีความสําคัญย่ิง ซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ใน        
การประเมินต้องมาจากแหล่งที่หลากหลาย เช่น จากผลงานการทําแบบฝึกหัด โครงงาน จากการสังเกต 
จากการสัมภาษณ์ จากการสอบในลักษณะต่างๆ และจากการบันทึกของผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง เป็นต้น 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 28) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนน้ัน เป็นการกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงมีการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และผลการเรียน
จากสถานศึกษา และสถานประกอบการอ่ืน ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกําหนด ตลอดทั้งมีการพัฒนาเคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน และ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการกําหนดตามมาตรา 15 วรรคสุดท้าย ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่
ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจาก
ประสบการณ์การทํางาน และในมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ         
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 10,12) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 44-45) ได้กําหนดแนวทาง 
การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 1) กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผล
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ของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 2) จัดทําเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 3) วัดผลและ
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 4) จัดให้มีการประเมินผล 
การเรียนรู้ช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 5) จัดให้มี 
การพัฒนาเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล 6) จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน 7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผล
การเรียนการสอนผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็น
อํานาจของสถานศึกษาที่จะแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้แก่ 
คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผล
การเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
การเทียบโอน 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 45) ได้กล่าวว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 
การเรียน หมายถึง การดําเนินการกําหนดระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา การดําเนินการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผล การดําเนินการด้านงานทะเบียนการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการการดําเนินการตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 
และการออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 33) ได้กล่าวว่า การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน หมายถึง กระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนแล้วนําผลที่ได้จากการวัด 
มาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือพฤติกรรม แล้วสรุปคุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทําให้
ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และยังสามารถนําผลที่ได้ไปเทียบเมื่อมีการย้ายหรือโอนไปต่างสถานศึกษา 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง สถานศึกษากําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับ   
การวัดผลและประเมินผล มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชา  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ 
ทั กษะ  ประสบกา ร ณ์  และผลการเรี ยนจากสถานศึ กษา อ่ื น  ตามแนวทางที่ กระทรวง 
ศึ กษา ธิ การ กํ า หนดแล ะมี ก า ร พัฒน า เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น 
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4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารทําการวิจัยและนํา

ผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรที่นําไป สู่คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 35) ได้ให้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังน้ี 1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครู ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  การเรียนรู้
ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3) ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจน 
การเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน  

จันทรานี สงวนนาม (2551 ฌ, หน้า 157) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการ 
ที่น่าเช่ือถือและเป็นระบบในการแสวงหาคําตอบ เพราะเป็นการคิดค้นพัฒนาที่เป็นการแก้ปัญหา  
ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงในช้ันเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่มีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่ 
การแสวงหาคําตอบจากปัญหาและข้อสงสัยของครู เป็นการคิดพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
และการเรียนการสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 18-24) ได้กล่าวว่า  การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) ศึกษาและสร้างความตระหนักเก่ียวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และการนําผลวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 3) ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับข้อมูล
และผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ  
5) สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนระหว่าง
โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 6) วิจัย ประเมินผล เพ่ือพัฒนานวัตกรรม  การจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ซ, หน้า 120) ได้กล่าวว่า การวิจัยในสถานศึกษาเป็นเรื่อง 
ที่ได้รับการตระหนักและสนใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะในยุคโลกาภิวัตน์
จําต้องดําเนินการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาก จึงนําไปสู่ความสําเร็จ ในระดับสถานศึกษาจําเป็นอย่างย่ิง
ที่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จะต้องแสวงหาแนวทางและวิธีการ เพ่ือพัฒนา       
การบริหารจัดการ การสอนและการเรียน ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยแนวทางการวิจัยเป็นหลัก การวิจัย 
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เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบและระเบียบ เป็นแนวคิดที่ให้นักวิจัย ใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือ 
ในการทํางาน คือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องการพัฒนาไปทางไหน อย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ แล้วจึงเขียนรายงาน ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นกระบวนการของการวิจัยและ
พัฒนาสถานศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 40) ได้นิยามศัพท์ของ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (Action research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียน  
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนา การดําเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดําเนินการ การสรุปผล
การแก้ปัญหาและรายงานผล และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 30) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ ตลอดจน
เผยแพร่ผลงาน ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการกําหนดตามมาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา 30  
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์
เดอะบุคส์, 2556, หน้า 12,13) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 45) ได้กําหนดแนวการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดังน้ี 1) กําหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทํางานของผู้เรียน ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา 2) พัฒนาครู 
และผู้เรียนให้มีความรู้เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสําคัญ ในการเรียนรู้ที่
ซับซ้อนขึ้นทําให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสม ผสานความรู้
แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
และ 4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้
ครูนําผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 52) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา หมายถึง  
การดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการเรียนรู้ การดําเนินการทําวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับการศึกษา การดําเนินการนําผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน การดําเนินการการสร้างเครือข่ายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 35) ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไปยัง
บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน หรือสถาบันอ่ืน 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูศึกษา 
วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการประสานความร่วมมือ 
ในการศึกษา วิจัยกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน และนิเทศ
ติดตามครู เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครู 
นําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน  

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการ

ประสบผลสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีสื่อการเรียนการสอน
จึงช่วยครู นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการได้สะดวก ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 36) ได้ให้แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา ดังน้ี 1) ศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 2) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนางานด้วยวิชาการ 4) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน และ 5) การประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ญ, หน้า 154) ได้กล่าวถึงสื่อการเรียนรู้ไว้ว่า ผู้บริหารจะต้อง
จัดให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน เพราะสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม    
การเรียนการสอนได้สะดวกย่ิงขึ้น สื่อที่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับครูผู้สอน เช่น เอกสารหลักสูตร คู่มือครู
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บันทึกการสอน นอกจากน้ีแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่ายการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สื่อการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของครู
ดําเนินไปด้วยดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีตามกระบวนการต่าง ๆ ที่หลักสูตรต้องการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 32) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้
สําหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 2) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการ 3) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการของสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โดยดําเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่าง
สม่ําเสมอ 4) ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพสื่อฯ เพ่ือเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา 6) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สําหรับใช้จัดการเรียนการสอน
และพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 7) ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และ 8) เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ที่ครูผลิตและพัฒนาให้เพ่ือนครู สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฎ, หน้า 130) ได้กล่าวว่า สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน 
ให้การจัดการเรียนรู้ของครูอาจารย์บรรลุผล โดยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย 
เหมาะสม และเพียงพอให้ครูอาจารย์ได้เลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างได้ผล 
และสื่อและเทคโนโลยีน้ัน ควรเน้นต้ังแต่การจัดทํา จัดหาจากท้องถิ่นไปจนถึงสื่อที่ทันสมัยเป็นสากล 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้  ทําหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก เพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ สร้างสถานการณ์  การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมให้แก่ผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ใน
ปัจจุบันมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีมากมาย 
หลายรูปแบบ มีบทบาทและให้คุณประโยชน์ได้    
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 25) ได้นิยามศัพท์ของสื่อการเรียนรู้ 
(Learning materials) หมายถึง สื่อที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความเข้าใจเกิด 
การเรียนรู้ และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อธรรมชาติ การเลือกสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนควรคํานึงถึงความ
น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ และที่สําคัญ
คือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 47) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนมีการส่งเสริมให้ครูผลิต 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 49) ได้กําหนดแนวการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังน้ี 1) จัดให้มีการร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเร่ือง 
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดต้ัง
เครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) พัฒนาและใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสื่อที่ เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 4) พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 5) นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย การจัดดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ห้องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 53) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
หมายถึง การดําเนินการสร้างศูนย์สื่อการเรียนรู้ จัดทําระบบสารสนเทศการเรียนรู้ จัดทําทะเบียนสื่อ
ที่มีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน การดําเนินการจัดทําจัดหาและพัฒนาสื่อสําหรับ
ผู้เรียนและผู้สอน การดําเนินการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 35) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา หมายถึง การจัดหาผลิต การใช้ การเก็บรักษา การประเมินผล เพ่ือพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดทั้งการจัดห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มีการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ครูผู้สอนใช้วัสดุและสื่อ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งประสานความ
ร่วมมือการผลิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ กับสถานศึกษา ครอบครัว บุคลากร องค์กร 
หน่วยงาน หรือสถาบันอ่ืน ๆ 
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จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ โดยส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการเรียนการสอน และจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนางานด้วยวิชาการ มีการประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืน และมีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นงานที่สถานศึกษาส่วนใหญ่ต้องดําเนินการต่อเน่ือง เพ่ือให้

ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 36) ได้ให้แนวการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ดังน้ี 1) สํารวจ
แหล่งการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 2) จัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ให้แก่ครู  
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
3) จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 4) ในการจัดต้ัง
ส่งเสริมพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 32-33) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและ
นอกสถานศึกษาทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 2) จัดทําเอกสารรวบรวมเผยแพร่ 
แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณ
ใกล้เคียง 3) มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิด 
องค์ความรู้ 4) ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน ที่จัด
การศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแหล่งมี เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
และ  5) มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพ่ือนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฏ, หน้า 140) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้และสาระ 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นไปท่ีการจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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ที่หลากหลายรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ดังน้ัน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีความพร้อมสําหรับจัดการเรียนรู้ ดังน้ัน สถานศึกษาจึงจําเป็นต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การจัดหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน การนํา คุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้จัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการให้   
การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน   

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 25) ได้นิยามศัพท์ของแหล่งการเรียนรู้ 
(Learning resource) หมายถึง สถานที่หรือแหล่งข้อมูลทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาที่
ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา แสวงหาประสบการณ์ ความรู้ เพ่ือช่วยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง ลึกซึ้ง 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 36) ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศที่สนับสนุนให้ผู้เรียนและผู้รับบริการ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่ง  
การเรียนรู้ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 31-32) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็น
การสํารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือทําการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และ           
การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา องค์กร ครอบครัว และบุคคลในชุมชน เพ่ือพัฒนาและใช้
ร่วมกัน ตลอดทั้งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้มีการกําหนดตามมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงาน และการจัดต้ัง
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 
2556, หน้า 12) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 45-46) ได้กําหนดแนวการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ดังน้ี 1) จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  
2) จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน 
ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ  
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Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 3) จัดระบบข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ของสถานศึกษา ของตนเอง เช่น  
จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ 5) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศฃ 

สิริกร ทิติยวงษ์ (2556, หน้า 61) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เป็นงานที่
โรงเรียนส่วนใหญ่ดําเนินการอยู่แล้วโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแต่การดําเนิน 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ยังไม่เป็นระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้
และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลยไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องเป็นผู้นําการดําเนินการสู่ความสําเร็จโดยกําหนดเป็นนโยบายและนําสู่
แผนการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 35) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง 
การปรับปรุง ส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง 
พัฒนาและใช้ร่วมกัน ตลอดทั้งสนับสนุนให้ครูผู้สอนตระหนักถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยต้ังอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้จากสภาพจริง มีการจัดทําเอกสาร
เผยแพร่และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาใกล้เคียงในการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งน้ีให้ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การสํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย
ทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
ในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ร่วมกัน มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน มาปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

7. การนิเทศการศึกษา  
การนิเทศเป็นงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา

การศึกษา เป็นการให้ความช่วยเหลือ แนะนํา หรือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะนํา และ
ผู้รับการนิเทศยอมรับเพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 36-37) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาดังน้ี 1) จัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 3) ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 4) ติดตาม
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนของสถานศึกษา และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน้า 3) กล่าวถึงการจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว้ดังน้ี 1) จุดมุ่งหมายทั่วไป เพ่ือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ เพ่ือพัฒนาความสามารถของครู  
เพ่ือช่วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีจัดการเรียนรู้ 
และ เพ่ือให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ 2) จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนา
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ในเรื่องต่อไปน้ี เพ่ือให้สถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเน้นให้มีการวิเคราะห์ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
การบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู้
ของครู เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และเพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

จันทรานี สงวนนาม (2551 ฐ, หน้า 159) ได้กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา 
หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผู้บริหารในการที่จะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น เป็นการเพ่ิมพลังการปฏิบัติงานของครู รวมท้ังให้ครูมีความก้าวหน้า  
ในวิชาชีพผลสุดท้ายก็ คือการศึกษาของเด็กก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 33-34) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศ
การศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา ดังน้ี ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ร่วมวางแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และจัดทําเคร่ืองมือนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอน 2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังน้ี สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เก่ียวข้อง กําหนดปฏิทินการนิเทศ และ
ดําเนินการตามแผนนิเทศ 3) ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี  
ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ จัดทําเคร่ืองมือประเมินผลการนิเทศ และประเมินผลการนิเทศ
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อย่างต่อเน่ือง 4) ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการนิเทศติดตาม
งานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดังน้ี ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศ
เก่ียวกับความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ และ
ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษาดังน้ี รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบกัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษา
สถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือเช่ือมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม ปรับปรุง 
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ืองจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถานบันอ่ืน ๆ 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 48-49) ได้นิยามศัพท์ของการนิเทศ 
(Supervision) หมายถึง กระบวนการที่สนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นให้ครูและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจาก
การจัดการศึกษาร่วมมือร่วมใจกันพิจารณาวางแผนและดําเนินการร่วมกัน เพ่ือจะช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่วนที่บกพร่องให้มีการพัฒนาและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น อันจะยังผลให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอันสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน และการนิเทศภายใน (Internal supervision) 
หมายถึง การนิเทศท่ีดําเนินการภายในสถานศึกษา ซึ่งมีครู ผู้บริหาร และบุคคลภายในสถานศึกษา
ร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุงงานด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
อันจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและความสําเร็จตามมาตรฐานท่ีกําหนด บุคลากร
ในโรงเรียนเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเรียน จึงย่อมทราบปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่าคนภายนอก เพราะฉะนั้น  
การนิเทศภายในโรงเรียนจะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างดี  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553ฉ, หน้า 223) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพ่ือช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของบทเรียน 
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 34) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศทางการศึกษาเป็นการจัดระบบ
และการดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนในรูปแบบมีความหลากหลายมีการประเมินผลและ 
การประสานงานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
และการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือในการนิเทศการศึกษาสถานศึกษาอ่ืน 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2556, หน้า 46) ได้กําหนดแนวการนิเทศ
การศึกษา ดังน้ี 1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่า 



83 

เป็นกระบวนการทํางานร่วมกันที่ใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่า
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 2) จัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการ 3) จัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สัมมา รธนิธย์ (2556, หน้า 99) ได้กล่าวว่า การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย การติดตามการดําเนินการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู 
การประชุมทางวิชาการ   

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 35) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบ
การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานงานวิชาการและ
การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผล  การจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการนิเทศ
การศึกษา หมายถึง การจัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
โดยดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 
มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษามีการติดตาม
ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน 
การสอนของสถานศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
8. การแนะแนวการศึกษา  
การแนะแนวการศึกษาเป็นกระบวนการหน่ึงซึ่งจะช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง

อย่างถ่องแท้ สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ถูกต้อง รู้จักเลือกและตัดสินใจได้ ปรับตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขช่วยตนเอง หรือพ่ึงตนเองได้ ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้
กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 37) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการแนะแนว ดังน้ี 
1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว
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การศึกษาในสถานศึกษา และ 4) ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ด้าน
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หน้า 174) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมหรือความพยายามต่าง ๆ ของบุคลากรทางการศึกษาที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของ 
ผู้ร่วมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองนโยบาย
และเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยความมุ่งหมายการนิเทศการศึกษาก็เพ่ือที่จะให้ครูสอนดีย่ิงขึ้น 
ช่วยเด็กนักเรียนให้ดีขึ้นและปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 34-35) ได้กล่าวไว้ว่า การแนะแนว
การศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ดังน้ี ต้ังคณะกรรมการ
แนะแนวภายในสถานศึกษาและวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา 2) ดําเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา ดังน้ี ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพ่ือทําความเข้าใจ
และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน และจัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนท่ี 
วางไว้ 3) ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา ดังน้ี จัดทําเคร่ืองมือ
ประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว และดําเนินการติดตาม 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 4) ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังน้ี รวบรวม
ข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น และพัฒนาระบบแนะแนว
ภายในสถานศึกษา แนวทางการดําเนินงาน 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฎ, หน้า 151) ได้กล่าวไว้ว่า การแนะแนวเป็นกิจกรรม กระบวนการ
ที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการช้ีแนะ ช่วยเหลือให้
สามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อม สังคม ได้อย่างมีความสุข 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553 ช, หน้า 223) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพ่ือช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู บุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555, หน้า 2) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของ 
การจัดกิจกรรมแนะแนวมี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนเต็ม 
ตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาต่อได้ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  
2) ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียน รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาเซียนสามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
มีความถนัดและสนใจ 3) ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดี มีทักษะชีวิต ปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555, หน้า 49-51) ได้กล่าวไว้ว่า หลักการของ
การแนะแนว ดังน้ี 1) จัดบริการให้กับทุกคน (ไม่เลือกปฏิบัติ) และให้บริการด้วยความเคารพในเกียรติ
แห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสําคัญ  2) การจัดบริการต้อง
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่มีการบังคับ 3) การให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีบทบาท
สําคัญในการใช้ปัญญาเรียนรู้หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนตามศักยภาพ ทุกคนย่อมมี
ความแตกต่างกันบริการแนะแนวต้องจัดให้นักเรียนทุกคนเพ่ือให้ได้มีโอกาสเลือกและตัดสินใจด้วย
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
โลก 4) การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จัดบริการแนะแนวอย่างต่อเน่ืองให้นักเรียนรู้จักตนเอง 
สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจนสามารถตัดสินใจได้  
5) การให้บริการ คือ การอํานวยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างเสริมพัฒนา พฤติกรรมทุกอย่าง
ย่อมมีสาเหตุการจัดการแนะแนวจึงต้องศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนให้ชัดเจน ต้องมีข้อมูลของ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจ 
ยอมรับความจริง ตลอดจนสามารถแก้ไขและพัฒนาตนได้ 6) การให้บริการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์เป็น
ภารกิจที่พึงกระทําด้วยความเมตตา ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 
7) การจัดบริการแนะแนว มีการประสานงานและร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนและ
ควรจัดบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 37) ได้กล่าวว่า การแนะแนวเป็นการจัดระบบ และ
การดําเนินการแนะแนวทางวิชาการและอาชีพ โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากความ
ร่วมมือของทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องและการติดตาม ประเมินผลการแนะแนวกับสถานศึกษา หรือ
เครือข่ายการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 46) ได้กําหนดการแนะแนว
การศึกษา ดังน้ี 1) กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสําคัญ โดยให้
ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
2) จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน  
3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4) ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองจิตวิทยาการแนะแนวดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
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บูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การดํารงชีวิตประจําวัน 5) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทําหน้าที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจําช้ัน และ
คณะอนุกรรมการแนะแนว 6) ดูแล นิเทศ กํากับ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน 8) ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน 
บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว และ 9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 42) ได้กล่าวว่า การแนะแนวการศึกษา หมายถึง  
การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การแนะแนว
การศึกษา หมายถึง การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดย
เช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน มีการส่งเสริมดําเนินการ 
แนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา มีการนําประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน และนําผลการประเมินหรือประสบการณ์ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
การประกันคุณภาพภายในเป็นการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม ตามปกติของ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้รับบริการทางการศึกษา ว่าการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวัง ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 37) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา ดังน้ี 1) จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2) กําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและกระเมินคุณภาพการศึกษา 3) วางแผน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษา 4) ดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 5) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุง 
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และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 6) ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 7) ประสานงานกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550, หน้า 193) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพเป็นระบบได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง จนสร้างความมั่นใจให้กับสังคม ว่าการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความ
ต้องการของสังคม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 35-36) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงกําหนด ดังน้ี 1.1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
1.2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 1.3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 1.4) การดําเนินงานตามแผน 1.5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 1.6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 1.7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี  
1.8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สพท. และ สพฐ. 
(สวก.) เป็นต้น 2) จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3) แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยมีอํานาจและหน้าที่ มีดังน้ี 3.1) กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3.2) กํากับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3.3) เสนอสถานศึกษาแต่งต้ังคณะบุคคลทําหน้าที่ตรวจสอบ 
ทบทวน และรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจําปี) ทั้งน้ีให้กําหนด
อํานาจและหน้าที่ไว้ในคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 4) สร้างความ
ตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5) บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดทําแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
เพ่ือการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 6) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุม
ภารกิจ และสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างพอเพียง ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว 7) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานและหรือการศึกษาปฐมวัย และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
8) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีรองรับ โดยควรคํานึงและให้ครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 8.1) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 8.2) กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ผลผลิต และสภาพความสําเร็จของการพัฒนา เช่น ผลสัมฤทธ์ิในวิชาการหลัก คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งกําหนดไว้อย่างต่อเน่ือง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 8.3) กําหนดวิธีการ
ดําเนินงาน/กลยุทธ์ที่มีหลักวิชา ผลวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ และสามารถนําไปสู่
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ 8.4) กําหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
8.5) กําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนไว้ให้ชัดเจน 
8.6) กําหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 9) จัดทําแผนการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 10) ดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 11) ดําเนินการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 12) ประเมินผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนา
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด และ 13) จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจําปี (รายงานประจําปี) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฏ, หน้า 191) ได้กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน 
คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของหลักการ
บริหารครบวงจร PDCA คือ ร่วมกันวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
นอกจากน้ันสถานศึกษาต้องทําการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกปี เพ่ือเสนอ
ต่อต้นสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งจะต้องกระทําให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา ที่กําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับ ดูแล 
ตรวจสอบประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 38-40) ได้นิยามศัพท์ของการประกัน
คุณภาพ (Quality assurance) หมายถึง กระบวนการที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เก่ียวข้องว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดย
กระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ 
การประเมินคุณภาพ มีการจัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
สําหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal quality assurance) หมายถึง  
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การท่ีสถานศึกษาดําเนินการอย่างมีแบบแผนเป็นระบบในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุถึงการประกันคุณภาพภายในว่า ดําเนินการโดย
บุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น และ
การประกันคุณภาพภายนอก (External quality assurance) การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าว รับรอง  
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยมีการเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 40-41) ได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา เป็นการจัดระบบโครงสร้างองค์กร เกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัด 
เพ่ือรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ได้มีการกําหนดตาม
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 19) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2556, หน้า 46) ได้มีแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดังน้ี 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน 2) จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัด
โครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบ
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สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 3) จัดทําแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)  
4) ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบ
การทํางานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
หรือที่รู้จักกันว่าวงจร PDCA 5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเน่ืองด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 6) ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ 7) จัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) และสรุปรายงานประจําปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

นิลวรรณ วัฒนา (2556, หน้า 55) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการจัดทําระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
กฎกระทรวงกําหนด โดยการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
การดําเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน การดําเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดย การดําเนินการเพ่ิมเติมส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับ 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 44) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา กําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับ    
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินเป้าหมาย
ความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการวางแผน       
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จ
ของสถานศึกษา ดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
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การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่สําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาที่จะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และผู้บริหารสถานศึกษา ครูควรจะให้
ความตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องน้ี ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 38) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน ดังน้ี 1) การศึกษา สํารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  
2) จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และ 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัวชุมชนท้องถิ่น  

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 41-42) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็ง
ทางวิชาการ เป็นการสํารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ 
เสริมสร้างความคิดและเทคนิคตลอดจนทักษะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังน้ี (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ 
ประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก
ดังน้ี (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอํานาจไปสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ การพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
(ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 8) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 47) ได้มีแนวทางการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังน้ี 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
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สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน 3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ และ 4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557, หน้า 65) ได้กล่าวว่า 
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งทางวิชาการ คือ 1) ดําเนินการเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืน  
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันทางสังคมอ่ืน 3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง
ชุมชน โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอ่ืน การจัดองค์กร  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ มีการจัดการศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ตามสภาพของท้องถิ่น 
คณะกรรมการการบริหารงานวิชาการได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพโดยรวมของโรงเรียน จากยุทธศาสตร์
นโยบาย ขอบเขตภารกิจของโรงเรียน สภาพความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพของ
โรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้กําหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่เอ้ือกับการปฏิบัติงาน 

อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ (2556, หน้า 70) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
แก่ชุมชน จึงเป็นงานที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามควรแก่
เวลา สถานการณ์และความต้องการของชุมชนของโรงเรียนเอง โดยอาศัยหลักการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน
และชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ต้ังไว้ 

สิริกร ทิติยวงษ์ (2556, หน้า 64) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ โดยสร้าง 
ความตระหนักและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะ 
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 45) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน 
หมายถึง การศึกษา สํารวจความต้องการการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้ ส่งเสริม
ความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 

คาวี เจริญจิตต์ (2557, หน้า 57) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เป็น การสํารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน โดยการให้ความรู้ 
เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และคุณภาพ
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ของชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ 
ของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
อย่างจริงจัง และต่อเน่ือง 

รัฐสยาม วงษ์ย่ี (2558, หน้า 24) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาควรที่จะประสานให้ความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
ในการให้ความรู้แก่คนในชุมชน อันเป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน เมื่อ
ชุมชนเข้มแข็งก็ทําให้การจัดการศึกษา ในสถานศึกษาดําเนินไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือทั้งทรัพยากรและงบประมาณ 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การสํารวจความต้องการงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุน
แก่ชุมชน จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น มีการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  

11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
การร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืนทําให้นักเรียน บุคลากรใน

สถานศึกษาได้รับความรู้ที่กว้างขวางขึ้น เพราะการร่วมมือทางวิชาการเป็นการแบ่งปันสื่อ และ 
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ พร้อมกันน้ียังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่าง ๆ เพราะว่าการศึกษามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง การร่วมมือกันในการศึกษานั้น ย่อมเป็น
สิ่งดีกับทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 38) ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ดังน้ี 1) ประสานความร่วมมือ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

วสันต์ ปรีดานันต์ (2553, หน้า 43) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่นจึงเป็นงานที่สําคัญงานหน่ึงในการบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารต้องสร้างเครือข่าย
ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น หรือองค์กรอ่ืนที่ 
จัดการศึกษาให้หลากหลาย ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
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ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร หลักสูตร        
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน เป็นต้น ทั้งน้ีการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 43) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ทั้งสถานศึกษาที่เป็นของภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา และการสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีแนวการบริหารที่สําคัญมากอีกเรื่องหน่ึงคือ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาจากเดิมที่โรงเรียนจัดการศึกษาแต่เพียงลําพังเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ  
ที่หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 9) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 47-48) ได้มีแนวทางการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ดังน้ี 1) ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสาน
จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรอ่ืนภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของ
ชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ 4) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองผู้เรียน การปฏิบัติงานร่วมกับ
ชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นต้น 

อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ (2556, หน้า 71) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนแสดงถึงความสําคัญและความจําเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดําเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน หรือองค์กรอ่ืนที่จัดการศึกษาให้หลากหลายทั้งที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือครอบ
คุลมทั้งด้านบุคลากร หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน  
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เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินการบริหารงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557, หน้า 65-66) ได้กล่าวไว้ว่า 
แนวทางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ดังน้ี 1) ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน 
ทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา กับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษา 
เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 3) ให้บริการด้านวิชาการ
ที่สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ 4) จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน ๆ เอ็มโอยู หรือบันทึกความเข้าใจ  
เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหน่ึงแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง และตามเง่ือนไขที่ปรากฏใน
หนังสือน้ันกับอีกฝ่าย 5) โดยหนังสือน้ีไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัด แต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของ 
ผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติดังที่ระบุไว้ 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 46) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือใน
การพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรดําเนินใน 
ทุกระดับทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้ังอยู่ภายในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

คาวี เจริญจิตต์ (2557, หน้า 59) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน เป็นการช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการระหว่าง
สถานศึกษา และองค์กรอ่ืน ตลอดจนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งวิทยากรจากภายนอก และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งงานวิชาการในที่อ่ืน ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการ
ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน 

รัฐสยาม วงษ์ย่ี (2558, หน้า 25) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานความร่วมมือในด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนทําให้นักเรียนและ
บุคลากรในวิทยาลัยได้รับความรู้ ที่กว้างขวางข้ึนเพราะการร่วมมือทางวิชาการเป็นการแบ่งปันสื่อ 
และองค์ความรู้ต่าง ๆ 
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จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยนํามาสรุปได้ว่า การประสาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน หมายถึง การประสานขอความร่วมมือ  
ขอความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่างสถานศึกษา ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา 
มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังวิทยากรจากภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น ติดตามผล 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนําผลการติดตาม การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเพ่ิมความพร้อม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป็น ซึ่งได้มีนักการศึกษาได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 38) ได้กําหนดแนวการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดังน้ี 1) สํารวจและศึกษาข้อมูล
การจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ใน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา และ 3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา จากแนวทางการปฏิบัติ  
การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ธีระพร อายุวัฒน์ (2552, หน้า 205) ได้กล่าวว่า ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ควรมีแนวทางดําเนินการที่จะ
ทําให้เกิดผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ัน โรงเรียนต้องดําเนินการใน
รูปของเครือข่ายการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
การใ ช้ วิ ธีการประชาสัม พัน ธ์จัดการใ ห้ความ รู้แ ก่ บุคคล  ครอบครั ว  องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จัดการอบรมให้ความรู้ และมี 
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2552 ฐ, หน้า 207-208) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ มีวิธีการดําเนิน คือ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
สถานศึกษามีบทบาทในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  
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วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ท้องถิ่น และสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา องค์กรเอกชน  
มีบทบาทของในการจัดการศึกษา บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมในการจัดการศึกษา 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หน้า 38-40) ได้นิยามศัพท์ของการมีส่วนร่วม 
(Participation) หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามา
มีบทบาทและความรับผิดชอบในการร่วมคิด ร่วมวางแผนจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ 
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 

ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555, หน้า 45) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
เป็นการสํารวจและการศึกษาข้อมูลของการจัดการศึกษาความต้องการในการขอรับการสนับสนุนทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (ฝ่ายวิชาการ สํานักพิมพ์เดอะบุคส์, 
2556, หน้า 13) 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2556, หน้า 48) ได้มีแนวการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ดังน้ี  
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการศึกษาที่เป็นจุดเน้นเฉพาะ 2) จัดให้มี
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนร่วมกันจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
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4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ
จําเป็น และ 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ (2556, หน้า 75) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ       
การกําหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์สนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
และผู้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ นําไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษา การตรวจสอบการจัดการศึกษาเป็นการตรวจสอบ จากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนใน
เรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การบริการและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

วีระศักด์ิ วงศ์อินทร์ (2557, หน้า 47) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา หมายถึง การสํารวจและศึกษา
ข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ  การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา และการจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

คาวี เจริญจิตต์ (2557, หน้า 62) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา เป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

จากแนวความคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สํารวจความ
ต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ในจัด
การศึกษา มีการร่วมกันจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมี
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
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วิชาการตามความเหมาะสม และจําเป็น และมีการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพ 
และปริมาณเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดในการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน    
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการ
บริหารงานวิชาการ ดังที่นักวิชาการหลายคนได้แสดงแนวคิดที่สําคัญแตกต่างกัน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระดับชาติ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นในทุกระดับ
ต่อไป 
 

2.4 สภาพพื้นท่ี 
 ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  
พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นไป ทําให้ระบบปฏิรูปการศึกษา  
ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งบุคลากร ทรัพยากร ได้มีการเปล่ียนแปลงหลอมรวมเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นหน่วยเดียวกัน ทําให้สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ
สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด /อําเภอเดิมต้องยุบเลิกไปและได้
ประกาศจัดต้ัง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น มีจํานวน 175 เขต ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดูแลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ โรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกําหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษา และกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และกําหนดเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2551 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 บัดน้ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดให้มีเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้กําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขต
พ้ืนที่ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดกฎเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พุทธศักราช 2546 ข้อ 2 และข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการมีความยืดหยุ่น พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและมุ่งสัมฤทธ์ิผลตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอน
การบริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยแบ่งส่วนราชการดังต่อไปน้ี  
 1. กลุ่มอํานวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. ศูนย์สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี (E-Automation Office & Technology 
enter : E-AOTC) 
 9. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอํานาจหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
มิได้อยู่ในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ มาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ดังน้ี 
 1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
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 2.  วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน และกํากับการตรวจสอบ ติดตามการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4.  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10. ประสานส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วิสัยทัศน์ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพสู่สากล 
 พันธกิจ 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เน้น การพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
 เป้าประสงค์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 
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 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 
 4.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ (Raising the bar) 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics) 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filing the gap) 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement) 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยพบว่า 
มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่มีเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังต่อไปน้ี 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สําหรับงานวิจัยในประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ือง ภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ี 
 ทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ (2555) ได้วิจัยเร่ือง “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต 1” 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหรือดําเนินการ
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เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น และด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 
ตามลําดับ 
 กาญจนา ศิลา (2556) ได้วิจัยเร่ือง “การศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน” ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน 
(เครือข่ายที่ 19) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามลําดับคือ ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร  
ด้าน      การทํางานเป็นทีม และด้านการบริหารเวลา ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางแขน (เครือข่าย 19) 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ และด้านการไว้วางใจ และจําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครู พบว่าโดยรวมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และด้านการเจรจาต่อรองมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนด้านการบริหารเวลา ด้านการสื่อสารและด้านการทํางาน
เป็นทีม พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี
ล้านช้าง” ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา มี 3 องค์ 
ประกอบ คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์ 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ คือ รูปแบบไปฉายไตรสิกขาประกอบด้วย หลอดไปแห่งศีล (คิดดี พูดดี ทําดี) 
กระบอกถ่านสมาธิ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ สิกขา) แสงแห่งปัญญา (จินตนาการ ความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์) 
โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 พลังแห่งความดี ตอนท่ี 2 การแสดงตัวตน
แห่งความดี ตอนที่ 3 การแสดงภาวะผู้นําเชิงสรา้งสรรค์และ ตอนที่ 4 สร้างสรรค์สรรเสริญ 3) การประเมินผล
การพัฒนา พบว่านักศึกษามีความเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และเห็นบุคคลตัวอย่างที่มีภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ตระหนักในความสําคัญของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย และเข้าใจว่าหลัก
พุทธศาสนาไม่ได้ล้าสมัย จึงกล่าวได้ว่า รูปแบบมีประโยชน์ เหมาะสมในการนําไปใช้ในการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 นิลวรรณ วัฒนา (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย พบว่า 
สภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด นอกน้ัน มีการปฏิบัติงานในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามลําดับ 
 อรุณรัตน์ สุดประเสริฐ (2556) ได้วิจัยเร่ือง “การวินิจฉัยองค์การท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” ผลการวิจัย
พบว่า 1) การวินิจฉัยองค์การของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี โครงสร้าง กลยุทธ์ ค่านิยมร่วมกัน ทักษะ รูปแบบ ระบบ และบุคลากร 2) การปฏิบัติ 
งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังน้ีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการชุมชน และ 3) การวินิจฉัย
องค์การส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อความมีประสิทธ์ิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 30” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกรายการ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการทํางานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่  
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่
ในระดับ “มาก” ทุกรายการ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทํางานของครู  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาและมีความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม มีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 4) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
ความมีประสิทธ์ิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แก่  
ด้านการมีความยืดหยุ่นและปรับตัว ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการทํางานเป็นทีม 
และด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากัน 0.78 มีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ 61.20  
 จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อบรรยากาศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และจินตนาการ 2) บรรยากาศของโรงเรียนโดยภาพรวม 
มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ บรรยากาศแบบควบคุม 
บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบอิสระ และบรรยากาศแบบสนิทสนม 3) ภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวกในระดับสูง  
 ภัทนียา ประภาสโนบล (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และ
สิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านการวัด
และประเมินผล 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
4) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ  
6) ด้านการส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
 คาวี เจริญจิตต์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม และเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก 2) การบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปน้อย  
3 ลําดับแรก คือ  การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับงานการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามลําดับ ส่วนการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษา ระดับตํ่าสุด คือ การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา  
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 วัลลภา หมื่นมา (2559 ฉ) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย พบว่า 
ระดับการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบระดับการแสดงออก
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามสถานภาพ พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ด้านการมีความยืดหยุ่น และด้านการทํางานเป็นทีม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 สําหรับงานวิจัยต่างประเทศผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่อง ภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังน้ี 
 โดโรทาย เอ ซิสค์ (Dorothy A. Sisk, อ้างใน นเรศ บุญช่วย, 2556) ได้ศึกษาภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารการศึกษาระดับกลาง ระดับอาวุโส และระดับสูง (CEOs) ในสหรัฐอเมริกาโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประการที่จะช่วยส่งเสริมภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับประเด็นที่สําคัญ 2) การให้อํานาจ 
ในการทํางานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 4) การอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน 
 โรเบิร์ต เจ สเตร์นเบิร์ก (Robert J. Sternberg อ้างใน สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง, 2556) ได้ศึกษา
ถึงภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาผลการศึกษา 
พบว่า ผู้นําสถานศึกษาที่ดีน้ันจะต้องประกอบไปด้วย การตัดสินใจที่ชาญฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์
ในการนําหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ความคิดของตนและของ
บุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีความสามารถในการโน้มน้าวใจบุคลากรในสถานศึกษาให้
เห็นคุณค่าของตนเอง และทําให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน 
 ฟรอสท์ และคณะ (Frost and Others, 2010) ได้ทําการศึกษาในเร่ืองของการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วยความสัมพันธ์กันของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่วมกัน
ของฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนที่ประกอบไปด้วยการจัดหลักสูตรที่อ้างอิงประสบการณ์  
การเรียนรู้แบบกลุ่ม สภาพชีวิตนักเรียน และการบริการทางการเรียน จะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนนักศึกษาประสบความสําเร็จมากขึ้น 
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 ซานเทียโก วาร์กัส (Santiago - Vargas, 2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบ  การเรียนรู้
และความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบว่าผู้บริหารงาน
วิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย  
แต่ปัญหาของการทํางานร่วมกันก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือการ
วางนโยบายต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังน้ันในการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายจึงควร
ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 จากแนวคิดและจากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่
สําคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตของสถานศึกษา มีส่วนที่สําคัญในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนเก่ียวข้องกับผู้เรียนมากที่สุดในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่กําหนดไว้ เพราะพันธกิจหลักของสถานศึกษาคือ การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ รวมถึงมีคุณธรรม และจริยธรรมในตนเอง ดังน้ัน  
จึงควรให้ความสําคัญในการบริหารวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังน้ันในภาวะเช่นน้ีสมรรถนะ
ของผู้นําที่เรียกว่า “ผู้นําเชิงสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําให้รอดพ้นและได้รับชัยชนะ
เหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน กอปรกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาก็นับเป็นหัวใจสําคัญที่จะสร้าง
ความสําเร็จให้กับสถานศึกษา เพราะสถานศึกษาต้องอาศัยแนวคิดที่ดี ความรู้ที่ดีและความสามารถที่ดี 
มีภูมิปัญญาผสานความรู้คู่คุณธรรม พลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งของผู้บริหาร ครูผู้สอน และ 
ผู้เรียน รวมถึงความพยายาม และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ ภายใต้การสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบการทํางานที่เหมาะสมกับ
องค์การ สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุดต่อไป 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การว ิจ ัยครั้งนี้ใช้ระเบ ียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศ ึกษาเกี่ยวกับภาวะ 
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ส ังก ัดสำน ักงาน
เขตพ้ืนที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 โดยได้ดําเนินการตามหัวข ้อขั้นตอนต ่อไปน้ี 
 3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการว ิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการว ิจัย 
 3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการเก ็บรวบรวมข ้อมูล 
 3.5  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องม ือ 
 3.6  การเก ็บรวบรวมข ้อมูล 
 3.7  การวิเคราะห์ข ้อมูล 
 3.8  สถิติทีใ่ช้ในการว ิเคราะห์ข้อมูล 
 ดังมีรายละเอียดดังน้ี  
 

 

3.1  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 3.1.1 ศ ึกษาวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ หล ักการ ทฤษฎี แนวค ิดและผลงานวิจัยที่เก่ียวข ้อง
เพ่ือนํามาใช้ในงานว ิจัย 3 ประการ ดังน้ี 
 1. กําหนดตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่นำมาใช้ในงานว ิจัย 
 2. กําหนดว ัตถุประสงค์และสมมติฐานการว ิจัย 
 3. กําหนดกรอบแนวคดิในการว ิจัย 
 3.1.2 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.3 สร้างและพ ัฒนาเครื่องมือในการดําเนินการว ิจัย 
 3.1.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
 3.1.5 ว ิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมลู 
 3.1.6 สร ุปและอภ ิปรายผลและจัดทารายงานการว ิจัย 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช ้ในการศ ึกษา ได ้แก่ ผู ้อำนวยการสถานศ ึกษา/รองผู ้อำนวยการศ ึกษา 
ห ัวหน ้าฝ่ายวิชาการ และคร ูในสถานศ ึกษา ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
นครปฐม เขต 2 จํานวน 122 โรงเร ียน จํานวน 1,285 คน (กลุ ่มนโยบายและแผน สำน ักงาน
เขตพ้ืนที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2, 2558, หน้า 6)  
 3.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ ่มต ัวอย ่างในการว ิจ ัยครั ้ง นี ้ ได ้แก่ ผู ้อำนวยการสถานศ ึกษา/รองผู ้อำนวยการ
สถานศ ึกษา ห ัวหน ้าฝ่ายวิชาการ และคร ูในสถานศ ึกษา ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan, อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557, หน้า 48-49) ที่ระด ับความเช ื่อมั่น 95% โดยใช้โรงเร ียน
เป ็นหน ่วยการสุ่ม (Unit of sampling) ได ้กลุ ่มต ัวอย ่างจํานวน 26 โรงเร ียน จากน้ันสุ ่มแบบแบ ่งชั้น 
(stratified random sampling) สุ่มตามส ัดส ่วนของโรงเร ียนในแต ่ละอําเภอ โดยเท ียบบ ัญญ ัต ิไตรยางศ ์
ตามส ัดส ่วนของโรงเร ียน ในแต่ละอําเภอ และใช ้ว ิธ ีการสุ่มอย่างง ่าย (Sample Random Sampling) 
ดังต่อไปน้ี 

1.  ให ้ โรงเร ียนเป ็นหน ่ วยสุ ่ม (Sample Unit) ใช้วิธีการสุ ่มแบบแบ ่ ง ชั้น ( stratified 
sampling) โดยจําแนกโรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 
ตามอําเภอ ได ้แก่ อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล 
สำหร ับ รายช ื่อโรงเร ียนที่เป ็นกลุ ่มต ัวอย ่างน้ี ใช้วิธีการสุ ่มอย ่างง ่าย (Sample Random Sampling) 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified style random sampling) สําหรับครู ใช้วิธีการสุ่ม
แบบง่าย (Simple random sampling) ส่วนผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็น
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2. ผู ้ให ้ข ้อม ูล ผู ้วิจัยได ้กําหนดผู ้ให ้ข ้อม ูลจากสถานศ ึกษาที่เป ็นกลุ ่มต ัวอย ่าง ประกอบด ้วย 
ผู้อํานวยการสถานศ ึกษา/รองผู ้อำนวยการสถานศ ึกษา 26 คน ห ัวหน ้าฝ ่ายวิชาการ 26 คน และครู 
245 คน ของแต่ละสถานศ ึกษาเป็นผู ้ให้ข ้อมูล รวมทั้งสิ้น 297 คน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 



110 

ตารางที่ 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

สถานศึกษา
ของแต่ละ
อําเภอ 

ประชากร 

รวม 

กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 
ผอ. 
รอง 
ผอ. 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

คร ู
ผอ.  
รอง 
ผอ. 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ 

คร ู

นครชัยศร ี 33 33 230 296 8 8 53 69 
บางเลน 39 39 442 520 9 9 102 120 
สามพราน 31 31 313 375 7 7 72 86 
พุทธมณฑล 8 8 78 94 2 2 18 22 

รวม 111 111 1,063 1,285 26 26 245 297 

 
3.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3.1 ต ัวแปรพื้นฐาน เป ็นต ัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศ ึกษา ตําแหน่งหน ้าที่ และประสบการณ ์ในการทํางาน 
 3.3.2 ต ัวแปรต ้น เป ็นต ัวแปรภาวะผู้นําเชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา 5 ด้าน 
ค ือ 1) การม ีความคิดสร ้างสรรค์ (X1) 2) การม ีความย ืดหยุ ่น (X2) 3) การม ีวิสัยทัศน์ (X3) 4) การคำน ึง 
ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) และ 5) การทํางานเป็นทีม (X5) 
 3.3.3  ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรการบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
หล ักสูตรสถานศ ึกษา (Y1)  2) การพัฒนากระบวนการเร ียนรู้ (Y2) 3) การวัดผล ประเม ินผล และ
เท ียบโอนผลการเรียน (Y3) 4) การว ิจัยเพ่ือพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา (Y4) 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา (Y5) 6) การพัฒนาแหลง่เรียนรู้ (Y6) 7) การนิเทศการศึกษา (Y7)  8) การแนะแนว
การศ ึกษา (Y8) 9) การพัฒนาระบบประก ันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา (Y9) 10) การส ่งเสร ิมความรู้
ด้านว ิชาการแก ่ช ุมชน (Y10) 11) การประสานความร่วมม ือในการพ ัฒนาว ิชาการก ับสถานศ ึกษาอ ื่น 
(Y11) และ 12)  การส่งเสร ิมและสน ับสน ุนงานวิชาการแก ่บ ุคคล ครอบคร ัว องค ์กร หน ่วยงานและ 
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (Y12) 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน จํานวน 5 ข้อ ลักษณะของ
คําถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวค ิด 
โรบ ินส ัน (Robinson, อ้างใน ส ุภาพ ฤทธิ์บำร ุง, 2556, หน ้า 47) เป ็นแบบสอบถามแบบ มาตรา
ส ่วนประมาณค ่า 5 ระด ับ (Rating Scale) ของล ิเค ิร ์ท (Likert, อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 
37) และได้กําหนดค่าคะแนนของช่วงนํ้าหนักเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
  5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ระดับมาก 
  3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ระดับน้อย 
  1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ระดับน้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบร ิหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศ ึกษาตาม
แนวค ิดของกระทรวงศึกษาธ ิการ (2546, หน้า 33-34) ของผู้บริหารสถานศึกษาส ังก ัดสำน ักงานเขต
พื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 เป ็นแบบสอบถามแบบมาตราส ่วนประมาณค ่า 5 ระด ับ 
(Rating Scale) ของล ิเค ิร ์ท (Likert, อ ้างใน บ ุญชม ศร ีสะอาด, 2556, หน ้า 37) และได ้กําหนดค ่า
คะแนนของช่วงนํ้าหนักเป ็น 5 ระดับ ดังน้ี 
  5  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับมากท ี่สุด 
  4  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการระดับมาก 
  3  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบปลายเป ิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือให ้ตอบ
แบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
และการบริหารงานวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
 

3.5  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.5.1 การสร้างเครื่องมือ 
 ในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผู ้วิจัยได้ ดําเนินการค้นคว้าตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 4. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยตอนที่ 1 ใช้แบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 และ 
ตอนท่ี 3 ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 3.5.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ และให้คําแนะนํา
ในการแก้ไขปรับปรุง 
 2.  นำแบบสอบถามที่ตรวจแก ้ไขเร ียบร ้อยแล ้วไปให ้ผู ้เชี ่ยวชาญ 3 คน มาตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมทางภาษาของข้อคําถาม ซึ่งใช้ว ิธ ีหาค่าดัชน ีความ
สอดคล ้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยวิธีการ IOC (Index of Item Objective 
Congruence) เกณฑ ์ที่ยอมรับได้ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ม ีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป  
(ธีระศ ักด์ิ อันอารมณ ์เล ิศ, 2549, หน ้า 65) ผลปรากฏว่า รายข ้อคำถามของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาม ีค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องอยู ่ที่ 1 ท ุกข ้อ 
แปลผลว ่า อยู ่ในเกณฑ ์ใช้ได้ และรายข ้อคําถาม ของแบบสอบถามการบร ิหารงานวิชาการของ
ผู ้บริหารสถานศ ึกษา ม ีค ่าด ัชน ีความสอดคล ้องอยู ่ที่ 1 ท ุกข ้อ แปลผลว ่า  อยู ่ในเกณฑ ์ใช้ได้  
(ด ูค ่า IOC ในภาคผนวก จ) จากน้ันผู ้วิจัยปร ับแก ้ภาษาและข ้อความตามท ี่ผู้เช ี่ยวชาญเสนอแนะให้มี
ความชัดเจนในการส ื่อความหมาย 
 3. นำแบบสอบถามท่ีผ ่านการปร ับปร ุงแก ้ไขแล ้ว ไปทดลองใช้ (Try - Out) ซึ่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา/รองผู้อํานวยการศ ึกษา ห ัวหน ้าฝ่ายว ิชาการ และครู ในสถานศ ึกษา ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่าง 
8 แห ่ง แห ่งละ 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จํานวน 32 คน 
 4. นําแบบสอบถามท่ีได้มาตรวจให้คะแนนหาคุณภาพของแบบสอบถาม นํามาหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach, อ้างใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551, หน้า 260) ซึ่งเกณฑ์กําหนดว่าต้องมีค่าต้ังแต่ 0.80 ขึ้นไป 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่ากับ 0.96 ตอนท่ี 3 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.98  แสดงว่า 
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเช่ือมั่นสูง (รายละเอียดการวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อ และ
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ค่าความเช่ือมั่นของ แบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวก ฉ) 

 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจ ัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข ้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผู้ วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่งถึง

ผู้ อํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือ 
ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผู ้ วิจัยนําหน ังส ือถ ึงผู ้อำนวยการโรงเร ียนเพ่ือขอความอน ุเคราะห ์ให ้กลุ ่มต ัวอย ่างตอบ 
แบบสอบถามว ิจัยในคร้ังน้ี แล ้วไปร ับแบบสอบถามค ืนด ้วยตนเอง จํานวน 297 ฉบ ับ ได ้ร ับ
แบบสอบถามกล ับมา จํานวน 286 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.29 

3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามท ี่รับคืน รวบรวมข ้อมูลทั้งหมด เพื่อ
ทําการวิเคราะห์ข ้อมูลต่อไป 
 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข ้อมูลใช ้ว ิธ ีการทางสถิติ ดังน้ี 
3.7.1 วิเคราะห์ข ้อม ูลสถานภาพทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค ่าความถ่ี 

(Frequency) และค ่าร้อยละ (Percentage) 
3.7.2 วิเคราะห์ข ้อม ูลภาวะผู้นําเชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาก ับการบร ิหารงาน 

ว ิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใช้ค่าเฉลี่ย () และค ่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล ้วนำ
ค ่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้ เกณฑ์แปลผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) ดังน้ี 
 4.51 ถึง 5.00 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค ์ระดับมากท ี่สุด 
 3.51 ถึง 4.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค ์ระดับมาก 
 2.51 ถึง 3.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค ์ระดับปานกลาง 
 1.51 ถึง 2.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค ์ระดับน้อย 
 1.00 ถึง 1.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค ์ระดับน้อยที่สุด 

3.7.3 ว ิเคราะห ์ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศ ึกษา ใช้ค ่าเฉลี่ย () 
และค ่าส ่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล ้วนาค ่าเฉลี ่ยโดยใช้เกณฑ ์แปลผล (บ ุญชม ศร ีสะอาด , 
2556, หน ้า 121) ดังน้ี 
 4.51 ถึง 5.00 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับมากท ี่สุด 
 3.51 ถึง 4.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับมาก 
 2.51 ถึง 3.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับปานกลาง 
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 1.51 ถึง 2.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับน้อย 
 1.00 ถึง 1.50 แสดงว ่า ผู้บริหารสถานศึกษาม ีการบริหารงานว ิชาการระดับน้อยที่สุด 

3.7.4 ว ิเคราะห ์ภาวะผู้นําเชิงสร ้างสรรค ์ที ่ส ่งผลต ่อการบร ิหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 ใช้การวิเคราะห์ 
การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยผู้วิจัยทําการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำเช ิงสร ้างสรรค์ของผู้บร ิหารกับการบริหารงานว ิชาการของผู้บริหาร
สถานศ ึกษาก ่อนโดยใช้ค ่า ส ัมประส ิทธิ์สหส ัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s  product-moment  
correlation  coefficient) แล้วนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 316) 
แปลความหมาย ดังน้ี 
 ค่าสัมประสิทธ ิ์สหสัมพันธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสมัพ ันธ ์กันสูง  
 ค่าสัมประสิทธ ิ์สหสัมพันธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสมัพ ันธ ์กันปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธ ิ์สหสัมพันธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสมัพ ันธ ์กันตํ่า 
 ค่าสัมประสิทธ ิ์สหสัมพ ันธ์ เท่าก ับ 0.00 หมายถึง ไม่ม ีความสัมพันธ์กัน 
 ต ่อจากนั้นทำการวิเคราะห์สมการถดถอยพห ุค ูณแบบขัน้ตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) โดยผู ้วิจัยได ้ทำการวิเคราะห์ตามข ้อตกลงเบื้องต ้นในการวิเคราะห์การถดถอย 
พหุคูณแบบข้ันตอน เพ่ือทดสอบว ่าต ัวแปรต ้น (Independent Variables) ท ุกต ัวจะไม ่ม ีความส ัมพันธ ์ 
ก ันเองส ูง เพื ่อป ้องก ันป ัญหาความส ัมพันธ ์ภายในของต ัวแปรพยากรณ์ ( Multicollinearity)  
โดยพิจารณาจากค่าความคงทนของการยอมร ับ (Tolerance) เกณฑ ์ที่ใช้ค ือ ต ้องมากกวา 0.19 ค ่า
ป ัจจ ัย การขยายตัวของความแปรปรวน (Variance inflation factor : (VIF) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่เกิน 
5.3 (ลัดดาว ัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555, หน้า 277) 

3.7.5 การวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะ และข ้อค ิดเห ็นอื่น ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร ้างสรรค ์ของ 
ผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและการบร ิหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษา ประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) คำถาม
ปลายเป ิดแล ้ว นำมาสังเคราะห์ 
 

3.8  สถ ิติท ี่ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ดังต่อไปน้ี 
 3.8.1 สถิติพื้นฐาน 
   1.  ค่าความถ่ี (Frequency) 
   2.  ค่าร้อยละ (Percentage) 
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   3.  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   4.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.8.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
   1. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ของเพียร์สัน (Pearson’s product - moment 
correlation coefficient) 
   2. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter Stepwise 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล         
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ  
3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ี เพ่ือให้สะดวกและเข้าใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห์

และการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  แทน คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จํานวนตัวอย่าง 
rxy แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 297 ฉบับได้รับคืนมาจํานวน 286 ฉบับ  

คิดเป็นร้อยละ 96.29 โดยผู้วิจัยได้จําแนกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 93 32.52 
หญิง 193 67.48 

รวม 286 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 286 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จํานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 67.48 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 32.52 
 

ตารางที่ 4.2 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
20-30 ปี 51 17.83 
31-40 ปี 68 23.78 
41-50 ปี 52 18.18 
51ปีขึ้นไป 115 40.21 

รวม 286 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 51 ปี
ขึ้นไป จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 68 คน  
คิดเป็นร้อยละ23.78 และน้อยสุดคือ อายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83 
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ตารางที่ 4.3 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 182 63.63 
ปริญญาโท 99 34.62 
ปริญญาเอก 5 1.75 

รวม 286 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี จํานวน 182 คน  
คิดเป็นร้อยละ 63.63 รองลงมาจบปริญญาโท จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 และน้อยสุดคือ  
จบปริญญาเอก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

 
ตารางที่ 4.4 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ 
 

ตําแหน่งหน้าที่ จํานวน ร้อยละ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการ 26 9.10 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 26 9.10 
คร ู 234 81.80 

รวม 286 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตําแหน่งมากที่สุดคือ ตําแหน่ง 
หน้าที่ครู จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมาคือ ผู้ อํานวยการสถานศึกษา/ 
รองผู้อํานวยการศึกษาจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 และน้อยที่สุด คือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 
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ตารางที่ 4.5 จํานวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ์ 
ในการทํางาน 

 

ประสบการณก์ารในการทํางาน จํานวน ร้อยละ 
0-10 ปี 111 38.81 
11-20 ปี 47 16.43 
21-30 ปี 39 13.64 
31 ปีขึ้นไป 89 31.12 

รวม 286 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์มากที่สุดคือ 
ประสบการณ์การในการทํางานอยู่ในช่วง 0-10 ปี จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81 รองลงมาคือ 
ประสบการณ์ในการทํางาน 31 ปี ขึ้นไป จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.12 และประสบการณ์ 
ในการทํางานน้อยที่สุดคือ อายุ 21-30 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับภาวะผู้นําเ ชิงส ร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือตอบข้อคําถามของงานวิจัย 
ประกอบด้วย 1) การมีความคิดสร้างสรรค์ 2) การมีความยืดหยุ่น 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การคํานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และ 5) การทํางานเป็นทีม โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย() และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ย () ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด
(2556, หน้า 37) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวม 

n = 286 
ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บรหิารสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1.การมีความคิดสร้างสรรค์ 4.38 0.45 มาก 
2.การมีความยืดหยุ่น 4.46 0.44 มาก 
3.การมีวิสัยทัศน์ 4.39 0.48 มาก 
4.การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.48 0.42 มาก 
5.การทํางานเป็นทีม 4.47 0.46 มาก 

รวม 4.44 0.38 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.44, S.D.= 0.38)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(= 4.48, S.D.=0.42) รองลงมา คือ การทํางานเป็นทีม (= 4.47, S.D.=0.46) และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด
คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ (=4.38, S.D.=0.45) ตามลําดับ 
 การวิเคราะห์ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยจําแนกเป็นรายด้าน และประกอบคําอธิบายแต่ละตาราง ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 

n = 286 
 ด้านการมีความคิดสรา้งสรรค ์  S.D. แปลผล 

1. มีความสามารถในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี คิด
อย่างมีระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 4.37 0.51 มาก 

2. ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา 4.44 0.55 มาก 
3. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และถูกต้องในสถานการณ์ที่

คับขัน 4.41 0.53 มาก 
4. สามารถบูรณาการวิธีการทํางานที่หลากหลาย โดยอาศัยการ

เช่ือมโยงจากความรู้ และประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 4.38 0.58 มาก 
5. กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดนอกกรอบ

ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 4.31 0.59 มาก 
รวม 4.38 0.45 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ 
ในระดับมาก (=4.38, S.D.=0.45 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา (=4.44,S.D.=0.55) รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่รวดเร็ว และถูกต้องในสถานการณ์ที่คับขัน (=4.41, S.D.=0.53) และน้อยที่สุดคือ กระตุ้น 
ให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  
(=4.31, S.D.=0.59)ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการมีความยืดหยุ่น 

n = 286 
 ด้านการมีความยืดหยุ่น  S.D. แปลผล 

1. เข้าใจ และวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเอง และของผู้อ่ืน 
เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.50 0.53 มาก 

2. สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 4.49 0.57 มาก 

3. สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่าง
สร้างสรรค์ 4.47 0.57 มาก 

4. เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับความคิดใหม่ๆ 4.45 0.55 มาก 
5. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 4.37 0.58 มาก 

รวม 4.46 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีความยืดหยุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.46, S.D.=0.44 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ เข้าใจ และวิเคราะห์
พฤติกรรมทั้งของตนเอง และของผู้อ่ืน เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(=4.50,S.D.=0.53) รองลงมา คือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
(=4.49, S.D.=0.57) และน้อยที่สุด คือ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน (=4.37, S.D.=0.58)
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการมีวิสัยทัศน์ 

n = 286 
 ด้านการมีวิสัยทัศน ์  S.D. แปลผล 

1. มีการกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาที่เป็นไปได้ และ
ชัดเจน 4.38 0.60 มาก 

2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์เ พ่ือกําหนด เ ป้าหมายของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4.39 0.56 มาก 

3. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 4.37 0.55 มาก 
4. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์ 4.41 0.59 มาก 
5. ปรับระบบและการทํางานปัจจุบันให้รับกับการดําเนินงานสู่จุด

ที่ต้องการในอนาคต 4.40 0.59 มาก 
รวม 4.39 0.48 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.39, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์ (=4.41,S.D.=0.59) รองลงมาคือ ปรับระบบและการทํางานปัจจุบัน 
ให้รับกับการดําเนินงานสู่จุดที่ต้องการในอนาคต (=4.40, S.D.=0.59) และน้อยที่สุดคือ ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ (=4.37, S.D.=0.55)ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

n = 286 
 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล  S.D. แปลมาก 

1. ยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล 4.46 0.55 มาก 
2. เอาใจใส่ และให้ความสําคัญผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล 4.50 0.53 มาก 
3. มีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ 4.48 0.57 มาก 
4. รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ 4.49 0.55 มาก 
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเน่ือง 4.47 0.55 มาก 

รวม 4.48 0.42 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=4.48, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล (=4.50,S.D.=0.53) รองลงมาคือ รับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ (=4.49, S.D.=0.55) และน้อยที่สุดคือ ยอมรับ
ความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล (=4.46, S.D.=0.55)ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการทํางานเป็นทีม 

n = 286 
 ด้านการทํางานเป็นทีม  S.D. แปลมาก 

1. มีการประสานสัมพันธ์การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษา
เข้าด้วยกัน 4.45 0.58 มาก 

2. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่การทํางานของผู้ร่วมงานเพ่ือให้
บรรลุในเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 4.46 0.57 มาก 

3. มอบความไว้วางใจ และเช่ือมั่นในทีมงานในการปฏิบัติงานว่า
จะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 4.48 0.57 มาก 

4. รับฟังปัญหา ความต้องการ และประชุมปรึกษาหารือกันก่อน
ทํางาน 4.49 0.56 มาก 

5. มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 4.47 0.58 มาก 
รวม 4.47 0.46 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่าภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการทํางานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(=4.47, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับฟังปัญหาความต้องการ 
และประชุมปรึกษาหารือกันก่อนทํางาน (=4.49,S.D.=0.56) รองลงมา คือ มอบความไว้วางใจ และ
เ ช่ือมั่นในทีมงานในการปฏิบั ติงานว่าจะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ได้ 
(=4.48, S.D.=0.57) และน้อยที่สุด คือ มีการประสานสัมพันธ์การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษา 
เข้าด้วยกัน (=4.45, S.D.=0.58) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือตอบข้อคําถามของงานวิจัย 
ประกอบด้วย1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา  
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ  
12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาโดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย()และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉลี่ย () 
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 37) 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมและรายด้าน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวม 

n = 286 
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.37 0.48 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.40 0.44 มาก 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.42 0.48 มาก 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.29 0.51 มาก 
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.36 0.47 มาก 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4.32 0.51 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา 4.37 0.50 มาก 
8. การแนะแนวการศึกษา 4.35 0.51 มาก 
9. การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 4.41 0.46 มาก 
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.28 0.61 มาก 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
n = 286 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. แปลผล 
11. การประสานความ ร่วมมือ ในการพัฒนา วิชาการ กับ

สถานศึกษาอ่ืน 4.36 0.52 มาก 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว

องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 4.39 0.55 มาก 
รวม 4.36 0.42 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.36, S.D. = 0.42)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล 
การเรียน (= 4.42, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(=4.41, S.D. =0.46)และน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน (=4.28, 
S.D.=0.61) ตามลําดับ 
 การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถวิเคราะห์เพ่ือหาค่าเฉล่ีย () และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยจําแนกเป็นรายด้าน และประกอบคําอธิบายแต่ละตาราง ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

n = 286 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่น 4.31 0.56 มาก 

2. ประเมินสภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจ
เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย 4.37 0.54 มาก 

3. จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 4.41 0.57 มาก 

4. นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
การใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 4.43 0.56 มาก 

5. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และนําผลจากการ
นิเทศติดตามประเมินผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมา
ปฏิบัติ 4.34 0.60 มาก 

รวม 4.37 0.48 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (=4.37, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ นําหลักสูตร 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม (=4.43, S.D. =0.56) 
รองลงมาคือ จัดทําโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (=4.41, S.D.=0.57) และน้อยที่สุดคือ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามสาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
(=4.31, S.D.=0.56) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

n = 286 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  S.D. แปลผล 

1. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4.48 0.53 มาก 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 4.49 0.54 มาก 

3. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 4.47 0.56 มาก 

4. นําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 4.26 0.59 มาก 

5. จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 4.32 0.58 มาก 

รวม 4.40 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.40, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ส่งเสริมให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน (=4.49, S.D.=0.54) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (=4.48, S.D.=0.53) และน้อยที่สุดคือ นําภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม 
ความเหมาะสม (=4.26, S.D.=0.59) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

n = 286 
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  S.D. แปลผล 

1. สถานศึกษากําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล
และประเมินผล 4.45 0.55 มาก 

2. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 4.46 0.57 มาก 

3. ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ
การปฏิบัติและผลงาน 4.49 0.56 มาก 

4. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 4.33 0.66 มาก 

5. มีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 4.37 0.60 มาก 
รวม 4.42 0.48 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล 
การเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.42, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน (=4.49, S.D.=0.56) รองลงมาคือ ส่งเสริม
ให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระ 
การ เ รี ยนรู้ ห น่ วยการ เรี ยนรู้  แผนการ จัดการ เ รี ยนรู้  และการ จัด กิจกรรมการ เ รี ยนรู้  
(=4.46, S.D.=0.57) และน้อยที่สุดคือ จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ 
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (=4.33, S.D.=0.66) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

n = 286 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา  S.D. แปลผล 

1. ดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษา 4.24 0.62 มาก 

2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.31 0.60 มาก 

3. ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 4.28 0.65 มาก 

4. นิเทศติดตามครู เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 4.29 0.60 มาก 

5. ส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน 4.34 0.59 มาก 

รวม 4.29 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.29, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากสุด 
คือ ส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน (=4.34, S.D.=0.59) 
รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(=4.31, S.D.=0.60) และน้อยสุดคือ ดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพงานวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา  
(=4.24, S.D.=0.62) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

n = 286 
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  S.D. แปลผล 

1. วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 4.30 0.58 มาก 

2. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.43 0.59 มาก 
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนางานด้วยวิชาการ 4.45 0.54 มาก 
4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้สื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน กับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืน 4.37 0.56 มาก 

5. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.26 0.61 มาก 
รวม 4.36 0.47 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.36, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน
ด้วยวิชาการ (=4.45, S.D.=0.54) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน (=4.43, S.D.=0.59) และน้อยที่สุดคือ ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา (=4.26, S.D.=0.61) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

n = 286 
ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้  S.D. แปลผล 

1. สํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 4.35 0.60 มาก 

2. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้
ร่วมกัน 4.31 0.61 มาก 

3. มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 4.21 0.68 มาก 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 4.40 0.55 มาก 

5. ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 4.33 0.63 มาก 

รวม 4.32 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.32, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (=4.40, S.D.=0.55) รองลงมาคือ สํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา(=4.35, S.D.=0.60) และน้อยที่สุดคือ 
มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ (=4.21, S.D.=0.68) ตามลําดับ 
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ตารางที ่4.19 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการนิเทศการศึกษา 

n = 286 
ด้านการนิเทศการศึกษา  S.D. แปลผล 

1. จัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 4.40 0.61 มาก 

2. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 4.36 0.57 มาก 

3. มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 4.38 0.62 มาก 

4. ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 4.35 0.60 มาก 

5. แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.34 0.57 มาก 

รวม 4.37 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.37, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ จัดกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา (=4.40, S.D.=0.61) รองลงมาคือ มีการประเมินผล 
การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา (=4.38, S.D.=0.62) และน้อยที่สุดคือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (=4.34, S.D.=0.57) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการแนะแนวการศึกษา 

n = 286 
ด้านการแนะแนวการศึกษา  S.D. แปลผล 

1. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน
สถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน 4.36 0.57 มาก 

2. ส่งเสริมดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครู
ทุกคนในสถานศึกษา 4.42 0.57 มาก 

3. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในสถานศึกษา 4.31 0.61 มาก 

4. นําประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถานศึกษาอ่ืน 4.32 0.66 มาก 

5. นําผลการประเมินหรือประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 4.32 0.63 มาก 

รวม 4.35 0.51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(=4.35, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมดําเนินการ 
แนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ( =4.42, S.D.=0.57) รองลงมาคือ 
จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน (=4.36, S.D.=0.57) และน้อยที่สุดคือ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา (=4.31, S.D.=0.61) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

n = 286 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  S.D. แปลผล 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 4.37 0.55 มาก 

2. กํ าหนดเกณฑ์การประเมินเ ป้าหมายความสํ า เร็ จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของเขตพื้นที่
การศึกษา 4.41 0.57 มาก 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษา 4.44 0.56 มาก 

4. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 4.38 0.55 มาก 

5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 4.46 0.56 มาก 

รวม 4.41 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.41, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=4.46, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของผู้บริหาร
สถานศึกษา (=4.44, S.D.=0.56) และน้อยที่สุด คือ จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=4.37, S.D.=0.55) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

n = 286 
ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  S.D. แปลผล 

1. สํารวจความต้องการงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุน
แก่ชุมชน 4.27 0.69 มาก 

2. จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 4.30 0.69 มาก 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 4.32 0.67 มาก 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัวชุมชนท้องถิ่น 4.28 0.71 มาก 

5. ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 4.22 0.70 มาก 

รวม 4.28 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=4.28, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
(=4.32, S.D.=0.67) รองลงมา คือ จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น (=4.30, S.D.=0.69) และ
น้อยที่สุดคือ ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมความรู้ 
ด้านวิชาการแก่ชุมชน (=4.22, S.D.=0.70) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

n = 286 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ

ผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 S.D. แปลผล 

1. ประสานขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 4.43 0.60 มาก 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่าง
สถานศึกษาทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา 4.32 0.60 มาก 

3. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งวิทยากรจาก
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.42 0.61 มาก 

4. ติดตามผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 4.31 0.64 มาก 

5. นําผลการติดตาม การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการของสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่าย
ความร่วมมือต่อไป 4.30 0.64 มาก 

รวม 4.36 0.52 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.36, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ประสานขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน (=4.43, S.D.=0.60) รองลงมาคือ มีการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา รวมท้ังวิทยากรจากภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น(=4.42, S.D.=0.61) และน้อยที่สุด 
คือ นําผลการติดตาม การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุง
ขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป (=4.30, S.D.=0.64) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

n = 286 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว

องค์กรหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา  S.D. แปลผล 

1. สํารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 4.30 0.68 มาก 

2. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆในจัดการศึกษา 4.39 0.63 มาก 

3. ร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 4.45 0.58 มาก 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้
ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม
และจําเป็น 4.39 0.66 มาก 

5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4.41 0.63 มาก 

รวม 4.39 0.55 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(=4.39, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือร่วมกันจัดการศึกษาและ 
ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (=4.45, S.D.=0.58) รองลงมาคือ ประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆในจัดการศึกษา(=4.39, S.D.=0.63) และ
น้อยที่สุดคือ สํารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (=4.30, S.D.=0.68) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมนครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Ytot 

X1 1.00      
X2 0.71** 1.00     
X3 0.66** 0.63** 1.00    
X4 0.64** 0.62** 0.61** 1.00   
X5 0.64** 0.64** 0.72** 0.73** 1.00  

Ytot 0.71** 0.60** 0.67** 0.58** 0.63** 1.00 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 จากตารางที่ 4.25 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา (Ytot) ทุกด้าน 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก เรียงตามลําดับคือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X1) (r = 0.71) 
รองลงมาด้านการมีวิสัยทัศน์ (X3) (r = 0.67) ด้านการทํางานเป็นทีม (X5) (r = 0.63)  
ด้านการมีความยืดหยุ่น (X2) (r = 0.60) และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) (r = 0.58) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง (X1) - (X5) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.61 - 0.73 ถือว่า 
มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงจะต้องมีการทดสอบ 
Collinearity Statistics โดยพิจารณาจากค่า Tolerance และ Variance inflation factor (VIF)  
ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที ่4.26 ค่า Tolerance และค่า Variance inflation factor (VIF) ของภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน 

 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บรหิารสถานศึกษา (Xtot) 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
1. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X1) 0.26 3.78 
2. ด้านการมีความยืดหยุ่น (X2) 0.29 3.42 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X3) 0.27 3.77 
4.ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) 0.30 3.32 
5. ด้านการทํางานเป็นทีม (X5) 0.24 4.25 

 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่าดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ Toleranceได้ค่าระหว่าง  
0.24-0.30 ซึ่งมากกว่า 1.9 และค่า Variance inflation factor (VIF) มีค่าระหว่าง 3.32-4.25 ซึ่งมีค่า 
ไม่เกิน 5.3 (อ้างใน ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ, 2555 หน้า 277) แสดงว่าภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กําหนด จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity สามารถวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) ดังตารางที่ 4.27 
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ตารางที ่4.27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนอิทธิพลของภาวะผู้นํ า 
เชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมศึกษานครปฐม เขต 2 

 
ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสมการ B Sts.E ß t Sig 

ค่าคงที ่ 0.95 0.17  5.54** 0.00 
การมีความความคิดสร้างสรรค์ (X1) 0.39 0.05 0.41 7.64** 0.00 

ด้านการมีวิสัยทัศน์(X3) 0.24 0.05 0.28 4.65** 0.00 
ด้านการทํางานเป็นทีม(X5) 0.15 0.05 0.16 2.82** 0.00 

**p>.01 R= 0.76, R2=0.58,Adjusted R2=0.58, Std.error= 0.27,F= 132.05,  
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่าต ัวแปรภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ได ้ร ับการค ัดเล ือกเข ้าสมการค ือ
ด ้านการม ีความค ิดสร ้างสรรค์ (X1) ด ้านการม ีวิส ัยท ัศน์ (X3) และด ้านการทํางานเป ็นท ีม (X5) 
โดยม ีค่าส ัมประส ิท ธ์ิสหส ัมพันธ์พห ุค ูณ (Multiple R) เท ่าก ับ0.76 ส ัมประส ิทธิ์ในการทำนายหร ือ
อำนาจพยากรณ์ (R Square) เท ่าก ับ0.58 หมายถ ึงอิทธ ิพลของภาวะผู ้นำเชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหาร
สถานศ ึกษาส ังก ัดสําน ักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในด ้านการม ีความค ิด
สร ้างสรรค์ (X1) ด ้านการม ีวิส ัยท ัศน์ (X3) และด ้านการทำงานเป ็นท ีม (X5) อธิบายความแปรปรวน
ของการบร ิหารงานว ิชาการของผู ้บร ิหารสถานศึกษาส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นที่การศ ึกษา
ประถมศ  ึกษานครปฐม  เขต  2 ได  ้ร  ้อยละ58 ค  ่าประส  ิทธ ิภาพในการทำนาย ท่ีปร  ับแล  ้ว 
(Adjusted R Square) 0.58 และม ีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำนาย (Standard Error) 
เท ่าก ับ 0.27 ในล ักษณะน้ีแสดงว ่าด ้านการม ีความค ิดสร ้างสรรค์ (X1) ด ้านการม ีวิส ัยท ัศน์ (X3) และ
ด ้านการทํางานเป ็นท ีม (X5) ส ่งผลต ่อการบร ิหารงานว ิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาส ังก ัด
สำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 อย ่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยสามารถเข ียนเป็นรูปสมการว ิเคราะห์การถดถอยได้ดังน้ี 

 สมการคะแนนดิบ̂Ŷ=0.95+ 0.39 (X1)+ 0.24 (X3)+ 0.15 (X5) 

 สมการคะแนนมาตรฐานZy=0.41 (ZX1)+ 0.28 (ZX3)+ 0.16 (ZX5)
 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ด้านการมีความค ิดสร ้างสรรค์ (X1) ด้านการ 
มีวิสัยทัศน์ (X3) และด ้านการทํางานเป ็นทีม (X5) 
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ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาและการบร ิหารงานว ิชาการของผู ้บริหาร
สถานศ ึกษาส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นท่ีการศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 
 ผู้ว ิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามข ้อเสนอแนะเก่ียวก ับภาวะผู ้นำ 
เชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและการบร ิหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศ ึกษาส ังก ัด
สำน  ัก งานเขตพื ้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม  เขต2 ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) มีคําถามปลายเปิดในแบบสอบถาม ให้เขียนปัญหา อุปสรรค แล้วนํามา
สังเคราะห์ดังน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาส ังก ัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นคนที่รอบรู้ มีการใช้ความคิด
อย่างกว้างไกล เป็นระบบ และนําไปสู่การปฏิบัติได้ ควรให้ความอิสระในการตัดสินใจแก่ผู้ร่วมงาน 
อย่างเคร่งเครียดเกินไป สร้างกรอบระยะเวลางานท่ีชัดเจน มองปัญหาอย่างเข้าใจ คํานึงถึง 
ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ความสําคัญ และมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างของ 
บุคคล นําวิสัยทัศน์พัฒนาสถานศึกษาในรูปแบบที่ชัดเจน ควรหาวิธีการที่จะทําให้เกิดการทํางานเป็น 
ทีมอย่างแท้จริง จัดระบบในการทํางาน การละเลยหน้าที่ของบุคลากรควรได้รับการแก้ไขโดย 
มี มาตรการและข้อกําหนดที่ชัดเจน ต้องมีการประชุมวางแผน และฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 
อย่างยุติธรรม 

5.2ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศ ึกษาสังกัดสำน ักงานเขตพื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐมเขต2 

สถานศ ึกษาควรม ีการจ ัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหล ักส ูตรร ่วมก ันวางแผนในการจ ัดทำ
หล ักส ูตรและม ีการประเม ินผลการใช ้หล ักส ูตรเป ็นระบบอย ่างต ่อเน่ืองส ่งเสร ิมให ้คร ูจ ัดกระบวนการ
เร ียนรู ้อย ่างหลากหลายม ีการจ ัดก ิจกรรมการเรียนการสอนโดยย ึดผู ้เร ียนเป ็นสำค ัญตรงก ับสภาพ
และความต ้องการของผู ้เร ียนเชิญวิทยากรท่ีม ีความชำนาญมาให ้การอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการให ้ก ับคณะ
ครูเพื่อให ้คร ูออกแบบการเร ียนรู ้อย ่างม ีประส ิทธิภาพและควรม ีการประเมินผลการใช ้หล ักส ูตรเป ็น
ระบบอย่างต่อเนื่องมีระเบียบการวัดผล ประเม ินผลและเทียบโอนผลการเรียนความรู้ เพ ื่อให ้บ ุคลากร 
ทุกฝ่ายมีเกณฑ ์ในการปฏ ิบัติ และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันควรให้ครูวัดผลประเม ินผลตามสภาพ 
ที่แท้จริง ควรนําผลการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน มาพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ดีขึ้น
ควรมีแผนในการพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพงานวิชาการ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษาโดยกําหนดบทบาทหน้าที่ผ ู้รับผ ิดชอบที่ชัดเจน 
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ควรนําผลการวิจัยไปแก้ปัญหาผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
มีการแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้ร ่วมกันม ีการกําหนดเป ้าหมายที่ชัดเจนของกลุ ่มสาระการเร ียนรู้ควรส ่งเสร ิม 
ให ้โรงเร ียนแกนนำหรือโรงเรียนต้นแบบประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น
และองค์กรต่างๆ ให้ครอบคลุมการบริหารงานว ิชาการและงานอื ่นๆที่ เ ก่ียวข ้องท ุกๆด ้าน 
เพื่อแลกเปลี่ยนการบร ิการ ทางวิชาการซึ่งก ันและก ัน นอกจากน้ีสถานศึกษาควรจัดหาส่ือนว ัตกรรม
และเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา ที่จูงใจ ให้กับนักเรียนเพ่ือให้ต่ืนตัวต่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัย หลากหลาย 
ตรงกับความต้องการของครูผู้สอน พ ัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของสถานศึกษาเพ ื่อการเข ้าใช้ส ื่อ
อ ิเล็กทรอน ิกส ์ออนไลน์ มีแหล ่งเร ียนรู ้ภายในและภายนอกสถานศ ึกษาอย ่างหลากหลายที่ม ี
บรรยากาศเอื้อต่อกระบวนการ จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สถานศึกษาควรต้ังคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในกำหนดบทบาทหน ้าที่ให ้ชัดเจนม ีแผนการน ิเทศปฏ ิท ินปฏิบ ัต ิการน ิเทศจ ัดทำคู ่ม ือการน ิเทศ
ม ีแผนการประเม ินผลการน ิเทศเอกสารประกอบการน ิเทศโดยการม ีส ่วนร ่วมของบ ุคลากรท ุกฝ ่าย
ควรม ีการปฏิบ ัต ิการน ิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาควรวางแผนการแนะแนวโดย 
ม ีการร ่วมม ือระหว่างคร ูและผู ้ปกครองมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให ้ม ีระบบการช ่วยเหล ือดูแลนักเรียนกับร่วมกับองค ์กรอ ื่นๆเพื่อพัฒนา
กระบวนการให ้บร ิการช่วยเหล ือน ักเร ียนทั้งภายในและภายนอกโรงเร ียนปร ับระบบการแนะแนว 
ให ้ครอบคล ุมทั้งการป ้องก ันการด ูแลให ้ความช่วยเหล ือส ่งเสร ิมพ ัฒนาผู ้เร ียนโดยเน ้นการม ีส ่วนร ่วม
ของท ุกฝ ่ายที่สำค ัญได ้แ ก่ผู ้บร ิหารคร ูท ุกคนพ่อแม่ผู ้ปกครองและช ุมชนและสถานศ ึกษา 
ควรม ีศ ูนย ์บร ิการทางวิชาการให ้แก ่ช ุมชนเพื ่อเผยแพร่ความรู ้และประชาส ัมพ ันธ์ระหว่าง
ผู ้ปกครองโรงเรียนและช ุมชนจ ัดน ิทรรศการทางวิชาการโดยความร่วมม ือของสถานศึกษาก ับองค์กร
ต่างๆ เพื่อเผยแพร ่ผลงานทางวิชาการของน ักเร ียนควรจ ัดต้ัง คณะกรรมการเคร ือข ่ายงานวิชาการ 
เพื่อแลกเปล่ียนเร ียนรู ้ร ่วมก ันในการส ่งเสร ิมความรู ้ทางวิชาการ แก ่ช ุมชนและควรนําภูม ิป ัญญา
ท ้องถิ่นที่ม ีความรู ้อย ่างหลากหลายเข ้าร ่วมจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนให้กับนักเรียน 
  



  
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษา         
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถานศึกษาของแต่ละอําเภอ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการ จํานวน  
26 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จํานวน 26 คน และครู จํานวน 234 คน รวมท้ังหมด 286 คน เป็นผู้ให้
ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย () ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) และใช้สมการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห์สถิติ
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนและผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” 
สรุปผลได้ ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก    
ทุกด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รองลงมา 
คือ การทํางานเป็นทีม การมีความยืดหยุ่น การมีวิสัยทัศน์ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีความคิด
สร้างสรรค์ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1.1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  มากที่สุด คือ  
ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา รองลงมา คือ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และถูกต้องใน
สถานการณ์ที่คับขัน และน้อยที่สุด คือ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
คิดนอกกรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ  

1.2 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีความยืดหยุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มากที่สุด คือ เข้าใจ 
และวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเอง และของผู้อ่ืน เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รองลงมา คือ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคล และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และ
น้อยที่สุด คือ เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับความคิดใหม่ ๆ 

1.3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการมีวิสัยทัศน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกขอ้ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มากที่สุด คือ มีความมุ่งมั่น
และทุ่มเทในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ปรับระบบและการทํางานปัจจุบันให้รับกับการดําเนิน 
งานสู่จุดที่ต้องการในอนาคต และน้อยที่สุด คือ ให้ผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศน์ 

1.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มากที่สุด 
คือ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล รองลงมา คือ รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ และน้อยที่สุด คือ ยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล 
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1.5 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการทํางานเป็นทีม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี มากที่สุด คือ รับฟังปัญหา 
ความต้องการ และประชุมปรึกษาหารือกันก่อนทํางาน รองลงมา คือ มอบความไว้วางใจ และเช่ือมั่น
ในทีมงานในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และน้อยที่สุด คือ  
มีการประสานสัมพันธ์การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษาเข้าด้วยกัน 

ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก      
ทุกด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากสุด คือ การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน รองลงมา คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา       
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ตามลําดับ 

2.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
มากท่ีสุด คือ นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้
เหมาะสม รองลงมา คือ จัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
มากท่ีสุด คือ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และน้อยที่สุด คือ นําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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2.3 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี มากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล 
และประเมินผลแต่ละวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  
แผน  การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และน้อยที่สุด คือ จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

2.4 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่เฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และน้อยที่สุด คือ ดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 

2.5 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่เฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้วยวิชาการ รองลงมา คือ ส่งเสริมให้ครูผลิต 
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และน้อยที่สุด คือ ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2.6 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมา คือ 
สํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
และน้อยที่สุด คือ มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 

2.7 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
รองลงมา คือ มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และน้อยที่สุด 
คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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2.8 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา   
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ส่งเสริมดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครู
ทุกคนในสถานศึกษา รองลงมา คือ จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดย
เช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน และน้อยที่สุด คือ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา   

2.9 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืน  หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รองลงมา คือ วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และน้อยที่สุด คือ จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.10 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา คือ จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค 
ทักษะ ทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และ
น้อยที่สุด คือ ประเมินผล และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 

2.11 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ
ประสานขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 
รองลงมา คือ มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งวิทยากรจากภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และน้อยที่สุด คือ นําผลการติดตามการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาไป
พัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายความร่วมมือต่อไป 

2.12 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ร่วมกันจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
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รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในจัดการศึกษา 
และน้อยที่สุด คือ สํารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ตอนท่ี 3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (X1) 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X3) และด้านการทํางานเป็นทีม ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ ดังน้ี  
 สมการคะแนนดิบ  = 0.95+ 0.39 (X1) + 0.24 (X3) + 0.15 (X5)  
 สมการคะแนนมาตรฐาน y = 0.41 Ζ(X1) + 0.28 Ζ(X3) + 0.16 Ζ(X5) 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นำ 
เชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษาและการบร ิหารงานวิชาการของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา 
ส ังก ัดสำน ักงานเขตพื้นที่ การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บร ิหารสถานศ ึกษา 

ภาวะผู้นำเชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศ ึกษา ควรเป ็นคนที่รอบรู้ ม ีการใช้ความค ิด 
อย ่างกว้างไกลเป ็นระบบ และนำไปสู ่การปฏิบ ัต ิได้ ควรให ้ความอิสระ ในการต ัดส ินใจแก ่ผู ้ร ่วมงาน 
อย่าเคร่งเครียดเกินไป สร้างกรอบระยะเวลางานท่ีชัดเจน มองปัญหาอย่างเข้าใจคํานึงถึง ความสามารถ
ของแต ่ละบ ุคคล ให ้ความสำค ัญ และมอบหมายงานโดยคำน ึงถ ึงความแตกต ่างของบุคคล  
นําว ิสัยท ัศน ์พัฒนาสถานศ ึกษาในร ูปแบบที่ชัดเจน ควรหาวิธีการที่จะทําให ้เกิดการทํางานเป ็นท ีม
อย ่างแท้จริง จัดระบบในการทํางาน การละเลยหน้าที่ของบุคลากรควรได้รับการแก้ไขโดยมี มาตรการ
และข ้อกำหนดที่ชัดเจน ต ้องม ีการประชุมวางแผน และฟังความค ิดเห ็นของท ุกฝ่ายอย ่างยุติธรรม 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข ้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวก ับการบร ิหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

สถานศ ึกษาควรม ีการจ ัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหล ักส ูตรร ่วมก ันวางแผนในการจ ัดทำ
หล ักส ูตรและม ีการประเม ินผลการใช้หล ักส ูตรเป ็นระบบอย ่างต ่อเน่ือง ส ่งเสร ิมให ้คร ูจ ัดกระบวนการ
เร ียนรู ้อย ่างหลากหลาย ม ีการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนโดยย ึดผู ้เร ียนเป ็นสำค ัญ ตรงก ับ
สภาพ และความต ้องการของผู ้เร ียน เชิญวิทยากรท่ีม ีความชำนาญมาให ้การอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการ
ให ้ก ับคณะครู เพื่อให ้คร ูออกแบบการเร ียนรู ้อย ่างม ีประส ิทธิภาพ และควรม ีการประเม ินผลการใช้
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หล ักส ูตรเป ็นระบบอย่างต่อเน่ือง มีระเบียบการวัดผล ประเม ินผลและเทียบโอนผลการเรียนความรู้ 
เพ ื่อให ้บ ุคลากร ทุกฝ่ายมีเกณฑ ์ในการปฏ ิบัติ และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ควรให้ครูวัดผล 
ประเม ินผลตามสภาพท่ี แท้จริง ควรนำผลการว ิจัยในช ั้นเรียนเพ่ือพ ัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาพ ัฒนา
คุณภาพการจัดการเร ียนการสอนให้นักเรียนมีผลส ัมฤทธ ิ์ที่ส ูงขึ้น และม ีค ุณล ักษณะ อันพึงประสงค ์
และสมรรถนะที่ดีขึ้น ควรมีแผนในการพัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพงานวิชาการ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการการประก ันคุณภาพทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาโดยกําหนดบทบาทหน้าที่
ผ ู้รับผ ิดชอบที่ชัดเจน ควรนำผลการวิจ ัยไปแก ้ป ัญหาผู ้เร ียนอย ่างต ่อเน่ือง และควรสร ้างเคร ือข ่าย
ความร ่วมม ือ ม ีการแลกเปล่ียน เร ียนรู ้ร ่วมกัน ม ีการกำหนดเป ้าหมายที่ชัดเจนของกลุ ่มสาระการ
เร ียนรู้ควรส ่งเสร ิมให ้โรงเร ียนแกนนำ หร ือโรงเร ียนต ้นแบบประสานความร ่วมม ือในการพัฒนา
วิชาการก ับชุมชน ท ้องถ่ินและองค ์กรต ่าง ๆ ให้ครอบคลุมการบริหารงานว ิชาการและงานอื่นๆ  
ที่เก ี่ยวข ้องท ุก ๆ ด ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนการบร ิการทางวิชาการซึ่งก ันและก ัน นอกจากน้ีสถานศึกษา
ควรจัดหาส่ือ นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีเพื ่อการศ ึกษาที่จ ูงใจ ให ้ก ับน ักเร ียนเพื ่อให ้ต่ืนต ัวต ่อ 
การเร ียนรู้ ที่ท ันสมัย หลากหลาย ตรงก ับความต ้องการของครูผู้สอน พ ัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศของสถานศึกษาเพ ื่อการเข ้าใช้ส ื่ออ ิเล็กทรอน ิกส ์ออนไลน์ มีแหล ่งเร ียนรู ้ภายในและ
ภายนอกสถานศ ึกษาอย ่างหลากหลายท่ีม ีบรรยากาศเอื้อต ่อกระบวนการ จ ัดการเร ียนรู ้ให ้ก ับ
ผู ้เร ียน สถานศ ึกษาควรต้ังคณะกรรมการการน ิเทศภายใน กําหนดบทบาทหน ้าที่ ให ้ช ัดเจน  
ม ีแผนการน ิเทศ ปฏิท ินปฏิบ ัต ิการน ิเทศ จ ัดทำคู ่ม ือการน ิเทศ ม ีแผนการประเม ินผลการน ิเทศ 
เอกสารประกอบการน ิเทศ โดยการม ีส ่วนร ่วมของบ ุคลากรท ุกฝ่าย ควรม ีการปฏิบ ัต ิการน ิเทศ
ภายในอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาควรวางแผนการแนะแนวโดยมีการร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครอง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ผ ู้บริหารสถานศ ึกษาควรให ้ม ีระบบ 
การช ่วยเหล ือดูแลนักเรียนกับร่วมกับองค ์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการให ้บร ิการช่วยเหล ือ
น ักเร ียนทั้งภายในและภายนอกโรงเร ียน ปร ับระบบการแนะแนวให ้ครอบคล ุมทั้ง การป ้องก ัน 
การด ูแลให ้ความช่วยเหล ือ ส ่งเสร ิมพัฒนาผู ้เร ียนโดยเน ้นการม ีส ่วนร ่วมของท ุกฝ ่ายที่สำค ัญ ได ้แก่ 
ผู ้บร ิหาร คร ูท ุกคน พ ่อแม่ ผู ้ปกครองและช ุมชน และสถานศ ึกษาควรม ีศ ูนย ์บร ิการทางวิชาการ
ให้แก่ชุมชนเพ่ือเผยแพร่ ความรู้และประชาสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน  
จัดนิทรรศการทางวิชาการโดย ความร่วมมือของสถานศึกษากับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักเรียน ควรจัดต้ัง คณะกรรมการเคร ือข ่ายงานวิชาการเพ ื่อแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้ร ่วมก ัน  
ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน และควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้อย่างหลากหลาย
เข ้าร ่วมจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนให้กับนักเรียน 
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5.2 อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1  ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากอาจผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู ตอบสนอง 
ความต้องการของบุคคลากร กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความคล่องตัวและยึดหยุ่นเข้ากับทุกสถานการณ์ 
สามารถจูงใจ กระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลผลิต
และผลสัมฤทธ์ิของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาพ ฤทธิ์บํารุง ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการจูงใจ หรือนําบุคคลอ่ืน ๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ กระตุ้นและ
สนับสนุนให้เกิดการทดลองภายในองค์กร เพ่ือที่จะทําให้บุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ กล้าคิด  
กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารและการส่ือสารภายในองค์กร  
มีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีความง่าย คล่องตัว และ
ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้นและสอดคล้องกับแนวคิดของเมืองกาเซม (Mungkasem, 
อ้างใน นเรศ บุญช่วย) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การที่บุคคลท่ีเป็นผู้นํา 
ในองค์กรหรือชุมชนน้ันมีความสามารถในการช้ีนําตนเองและผู้อ่ืนให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจและลงมือทํา
ตามแผนที่ต้ังไว้อย่างจริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการประสานพลัง
สร้างสรรค์จากสมาชิกได้ มีมุมมอง  เชิงบวก ที่ทําวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีความสามารถในการปรับตัว
อย่างยืดหยุ่น ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศิลา ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตบางเขน” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภา หมื่นมา ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการวิจัย 
พบว่า อยู่ในระดับมาก และมีระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน ผู้บริหารได้คํานึงถึงจุดสําคัญจุดนี้ ผู้บริหารจึงคอยติดตามดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้ร่วมงานให้คําแนะนําที่ดีมีประโยชน์ ทําให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ผู้ร่วมงาน 
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มีส่วนร่วมในผลงานที่เกิดขึ้น ประกอบกับผู้บริหารคอยให้การส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประนอม แมนมาศวิหค ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคล
ในฐานะเป็นผู้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ปฏิบัติเป็นรายบุคคล จะทําให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกมีคุณค่าและ 
มีความสําคัญ และเป็นผู้คอยให้คําปรึกษาสนใจเรื่องทุกข์สุขของผู้ปฏิบัติตลอดเวลา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวัลลภา หมื่นมา ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก   
 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก และมีระดับน้อยสุด ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะลักษณะการทํางานที่อยู่ในรูปแบบของทางราชการ มีกรอบการปฏิบัติ กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ชัดเจน ทําให้ผู้บริหาร สถานศึกษาเกิดความเคยชิน ไม่กล้าคิดนอกกรอบ เพราะกลัว 
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาซึ่งส่งผลต่อสถานภาพของตนเองโดยตรง ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิด
ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบและกระบวนการ 
การคิดเพ่ือฝ่าวงล้อมและขยายขอบเขตของการมองปัญหา สร้างสิ่งที่ ดีและย่ังยืนในอนาคต  
โดยการคิดไตร่ตรอง อย่างละเอียดรอบคอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความกดดันและท้าทาย และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพ ฤทธ์ิบํารุง ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธ์ิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม  
เขต 30” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 30 มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านการทํางานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่ 
ด้านการมีความคิดสรร้างสรรค์ 
 2. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนน่าจะมีการบริหารจัดการ
เก่ียวกับงานวิชาการเป็นอย่างดี เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียนเป็นหัวใจ 
ของการบริหารโรงเรียน โดยโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวว่า การบริหาร
วิชาการ เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา 
ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ น้ัน แม้จะมีความสําคัญ
เช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และสอดคล้องกับแนวคิดของคาวี เจริญจิตต์ ได้กล่าวว่า การบริหารงาน
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วิชาการมีความสําคัญอย่างย่ิง และเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัด
การศึกษาเป็นการวางพ้ืนฐานในการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถแสวงหาความรู้ ก้าวทันโลก 
สามารถร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข การท่ีสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ที่กําหนดได้น้ัน สถานศึกษาต้องสามารถจัดการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทนียา ประภาสโนบล ได้วิจัยเร่ือง “การบริหารงานวิชาการตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี” ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัด
ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิลวรรณ วัฒนา ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย พบว่า  
ระดับการปฏิบัติงาน การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน พบว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก และมีระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาส่งเสริมให้ครู
จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล 
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ และ
ผลงาน สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ การปฏิบัติการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีดังน้ี 1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ แผน  การจัดการเรียนรู้ และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน 4) จัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆ  
ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณรัตน์ สุดประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การวินิจฉัยองค์การท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” 
ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก 
 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ผลการวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก แต่ข้อที่มีระดับ
น้อยสุดในการวิจัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเพราะสถานศึกษาส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามา
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มีส่วนร่วมในบางกิจกรรมของสถานศึกษาเท่าน้ัน อีกทั้งครูมีภารกิจในการเรียนการสอนมาก ทําให้
การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
ยังไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคาวี เจริญจิตต์ ได้กล่าวว่า การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็น การสํารวจความต้องการของการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
โดยการให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ตลอดจนทักษะทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ทางวิชาชีพ และคุณภาพของชีวิตประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทนียา ประภาสโนบล ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
พนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และ
สิงห์บุรี ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ด้านการวัด
และประเมินผล 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
4) ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ  
6) ด้านการส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 3.  ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 
(X1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X3) และด้านการทํางานเป็นทีม ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สัง กัดสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2  
อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นํา 
ในเชิงสร้างสรรค์มากจึงส่งผลให้การบริหารจัดการงานวิชาการดี ดังที่สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ได้สรุปแนวคิด
เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่า ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศพบว่าองค์กรที่ประสบผลสําเร็จมา
ที่สุดจะต้องดําเนิน ธุรกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กร ในสภาวะแวดล้อมเช่นน้ีในสถานท่ีศึกษาก็เช่นเดียวกัน จําเป็นต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างแท้จริง (True learning organization) เป็นที่ต้องสร้างความท้าทายให้กับผู้เรียน 
ผู้บริหารในฐานะผู้ นําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ นําที่มี
ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า และนําการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ โดยทําให้ 
ทุกคนสามารถแสดงภาวะผู้นําได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งโรงเรียนจะเต็มไปด้วยผู้นําที่สร้างความมี
ประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมสร้างความสํานึกในความรับผิดชอบ
ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในสถานการณ์ปกติที่เสี่ยง มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตในอนาคต และเป็นที่พ่ึงปรารถนาของสังคม  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของRobert J. Sternberg (โรเบิร์ต เจ สเตร์นเบิร์ก, อ้างในสุภาพ ฤทธ์ิบํารุง) 
ได้ศึกษาถึงภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านที่ เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้นําสถานศึกษาที่ดีน้ันจะต้องประกอบไปด้วย การตัดสินใจที่ชาญฉลาดมีความคิด
สร้างสรรค์ในการนําหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ ในการวิเคราะห์ความคิดของ
ตนและของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีความสามารถในการโน้มน้าวใจบุคลากรใน
สถานศึกษาให้เห็นคุณค่าของตนเอง และทําให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธ์ิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 30” ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ด้านการทํางานเป็นทีม ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่ ด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ 2) ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ 
โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการทํางานของครู ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านคุณลักษณะ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
มีความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม 
มีค่า ความสัมพันธ์อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ ระดับ 0.01 4) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธ์ิผลของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้แก่ ด้านการมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัว ด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการทํางานเป็นทีม และด้านการมีความคิด
สร้างสรรค์ และได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากัน 0.78 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
มีคา่สัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ์ ร้อยละ 61.20 
 สําหรับตัวแปรด้านการมีความยืดหยุ ่น และด ้านการคำน ึงถ ึงความเป ็นป ัจเจกบ ุคคล  
ถ ูกค ัดออกจากสมการ เน่ืองจากทดสอบความส ัมพ ันธ์แล ้วไม ่ม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิ ติ ทั้งน้ีอาจเป ็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีความเข ้มงวดในเร่ืองของค ุณภาพการศ ึกษาก ับค ุณคร ูมากขึ้น  
เพื่อประส ิทธิภาพ และประสิทธิผลของสถานศ ึกษา เพราะที่ผ ่านมาจะเห ็นได ้ว ่า สถานศ ึกษาใน 
ส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 2 ม ีผลส ัมฤทธิ์ทางการศ ึกษาตํ่า 
ทําให ้ผู ้บร ิหาร ขาดความ ยืดหย ุ่น และคํานึงถ ึงความเป็นปัจเจกบ ุคคล จ ึงส ่งผลให ้อิทธิพลภาวะผู ้นำ
เชิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษา 2 ด้านน้ีไม่ประสบผลสําเร ็จ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะทั่วไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปไว้ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการมีความคิดสร้างสรรค์  
ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการทํางานเป็นทีม มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสามารถเป็นข้อเสนอ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรเอาใจใส่ และให้
ความสําคัญเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เหล่าน้ี นอกจากน้ีควรเสริมสร้าง พัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในด้านอ่ืน ๆ หรือภาวะผู้นําแบบอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าที่เป็นอยู่ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้วิจัยได้มีเสนอแนะในการนําผลวิจัยไป
ใช้หรือประยุกต์ใช้ ดังน้ี 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่เป็น
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านการมีวิสัยทัศน์ส่งผลต่อการบริหารฯ ดังน้ัน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนในการ
จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมให้มากขึ้น 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่ค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ดังน้ัน สถานศึกษาควรมีศูนย์บริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน ควรจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่าย
งานวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้บริหารควรให้
ความสําคัญกับชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาควรที่จะประสานให้ความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการให้ความรู้แก่คนในชุมชนอันเป็นแนวทางที่จะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
   1.  ควรศึกษาเก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการมี
ความยืดหยุ่น และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทําไมถึงไม่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
   2. ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
แก่ชุมชน มีการปฏิบัติตํ่าที่สุด จึงควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการงานวิชาการซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทาง การเรียน 
   3. ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบอื่นที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เช่น ภาวะผู้นําเหนือ
ผู้นําที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี 
 การศึกษา   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D) 
  Eastern Asia University 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
2. ผศ.ดร.สถาพร ขันโต 
 การศึกษา   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตร การบริหารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
3. พระมหาธํารง  ฐ ิตปุญฺโญ, ดร.   
 การศึกษา  Ph.D. Education 
  Banavas Hindo University 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ทีส่ง่ผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

……………………………. 
 
คําชี้แจง        
 1. แบบสอบถามน้ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่องภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ ไ ด้รับจากท่านในคร้ัง น้ี  
จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี และคําตอบของท่านจักไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านแต่ประการใด 
 2. แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
สมทรง  นัทธีศรี 

นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม    
คําชี้แจง ให้ขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  
   ชาย     
    หญิง 
 
2. อายุ  
   20 – 30 ปี    
   31 – 40 ปี  
   41 – 50 ปี 
   51 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา   
   ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
 
4.ตําแหน่งหน้าที่ 
   ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการศึกษา  
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   ครู 
 
5. ประสบการณ์ในการทํางาน 
    0 - 10 ปี    
    11 - 20 ปี  
           21 - 30 ปี 
    31 ปีขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 ท่านมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่อไปน้ี มาก/น้อย 
เพียงใด 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ของท่าน 
   ระดับ 5  หมายถึง  มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์     อยู่ในระดับ     มากที่สุด 
   ระดับ 4  หมายถึง  มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ มาก 
   ระดับ 3  หมายถึง  มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ระดับ 2  หมายถึง  มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ น้อย 
   ระดับ 1  หมายถึง  มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 
 

 
ข้อ 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บรหิารสถานศึกษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. การมีความคิดสรา้งสรรค ์

1. มีความสามารถในการบริหาร มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี คิด
อย่างมีระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

     

2. ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา      
3. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และถูกต้องในสถานการณ์

ที่คับขัน 
     

4. สามารถบูรณาการวิธีการทํางานที่หลากหลาย โดยอาศัยการ
เช่ือมโยงจากความรู้ และประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ 

     

5. กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คิดนอก
กรอบในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ 

     

2. การมีความยืดหยุ่น 
6. เข้าใจ และวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งของตนเอง และของผู้อ่ืน 

เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     

7. สามารถปรับตัวให้ เข้ า กับบุคคล  และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 
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ข้อ 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บรหิารสถานศึกษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  ได้อย่าง

สร้างสรรค์ 
     

9. เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับความคิดใหม ่ๆ      
10. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน      

3. การมีวิสัยทัศน ์
11. มีการกําหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาที่เป็นไปได้ และ

ชัดเจน 
     

12. มีการวิเคราะห์สถานการณ์เ พ่ือกําหนด  เ ป้าหมายของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

     

13. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์      
14. มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานวิสัยทัศน์      
15. ปรับระบบและการทํางานปัจจุบันให้รับกับการดําเนินงานสู่จุด

ที่ต้องการในอนาคต 
     

4. การคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
16. ยอมรับความแตกต่างของผู้ร่วมงานแต่ละบุคคล      
17. เอาใจใส่ และให้ความสําคัญผู้ร่วมงานเป็นรายบุคคล      
18. มีการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ      
19. รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานอย่างต้ังใจ      
20. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้ร่วมงานอย่างต่อเน่ือง      

5. การทํางานเป็นทีม      
21. มีการประสานสัมพันธ์การทํางานของสมาชิกในสถานศึกษา

เข้าด้วยกัน 
     

22. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่การทํางานของผู้ร่วมงานเพ่ือให้
บรรลุในเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

     

23. มอบความไว้วางใจ และเช่ือมั่นในทีมงานในการปฏิบัติงานว่า
จะสามารถทํางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
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ข้อ 

ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บรหิารสถานศึกษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
24. รับฟังปัญหา ความต้องการ และประชุมปรึกษาหารือกันก่อน

ทํางาน 
     

25. มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง      
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ตอนท่ี 3 ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่อไปน้ี มาก/น้อย เพียงใด 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ของท่าน 
 
 

 
 
ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

26. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เหมาะสมกับสภาพความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

     

27. ประเมินสภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 

     

28. จัดทําโครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

     

29. นําหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 

     

30. นิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร และนําผลจากการ
นิเทศติดตามประเมินผลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรมา
ปฏิบัติ 

     

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
31. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและ

หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
     

32. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

     

33. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
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ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
34. นําภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
     

35. จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

     

3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
36. สถานศึกษากําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล

และประเมินผล 
     

37. ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละวิชา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

     

38. ส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ
การปฏิบัติและผลงาน 

     

39. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนด 

     

40. มีการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน      
4. การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

41. ดําเนินการด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

     

42. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

43. ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิจัยกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 
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ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
44. นิเทศติดตามครู เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 
     

45. ส่งเสริมให้ครูนําผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียน 

     

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
46. วิเคราะห์ ความจําเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
     

47. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน       
48. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

และการพัฒนางานด้วยวิชาการ 
     

49. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการใช้
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
กับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืน 

     

50. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการ 
ศึกษา 

     

6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
51. สํารวจแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา 
     

52. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ หรือประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้
ร่วมกัน 

     

53. มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้      
54. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
55. ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียน มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 

     

7. การนเิทศการศึกษา 
56. จัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน

ภายในสถานศึกษา 
     

57. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนใน
รูปแบบหลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 

     

58. มีการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการ 
ศึกษาในสถานศึกษา 

     

59. ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 

     

60. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศ
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

8. การแนะแนวการศึกษา 
61. จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน

สถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

     

62. ส่งเสริมดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของ
ครูทุกคนในสถานศึกษา 

     

63. ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการ
แนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 

     

64. นําประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน 
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ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
65. นําผลการประเมินหรือประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มาปรับปรุงแก้ไข พัฒนากระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 
     

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
66. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
     

67. กําหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถาน ศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของเขตพ้ืนที่การ ศึกษา 

     

68. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

     

69. ดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในเพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

     

70. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน  หรือเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     

10. การสง่เสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
71. สํารวจความต้องการงานด้านวิชาการและให้การสนับสนุนแก่

ชุมชน 
     

72. จัดให้ความรู้เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

     

73. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 

     

74. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

     

75. ประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
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ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

76. ประสานขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 

     

77. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการระหว่าง
สถานศึกษาทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ อุดมศึกษา  

     

78. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังวิทยากรจาก
ภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

79. ติดตามผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม 

     

80. นําผลการติดตาม การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการของสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่าย
ความร่วมมือต่อไป 

     

12. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 

81. สํารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

     

82. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในจัดการศึกษา 

     

83. ร่วมกันจัดการศึกษา และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 

     

84. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือให้ชุมชนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ
เหมาะสม และจําเป็น 

     

85. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ 
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี 4 ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอเพิ่มเติม 
1. ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เรื่อง : ภาวะผู้นําของผู้บริหารกับการทํางานเป็นทีมของครู  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที ่2  คนที ่3 

การมีความคิดสร้างสรรค์ 
ข้อที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

การมีความยืดหยุ่น 
ข้อที ่6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อท ี10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การมีวิสัยทศัน ์
ข้อที ่11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การคํานึงถึงความเปน็ปัจเจกบุคคล 
ข้อที ่16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที ่2  คนที ่3 

การทํางานเป็นทีม 
ข้อที ่21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที่ 23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศกึษา 
ข้อที ่26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่28 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่29 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่30 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ข้อที ่31 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่32 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ข้อที ่36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อท ี37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่39 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่40 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ข้อที ่41 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่42 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่43 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที ่2  คนที ่3 

ข้อที ่44 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่45 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ข้อที ่46 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่47 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่48 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่49 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่50 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ข้อที ่51 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่52 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่53 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่54 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่55 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การนิเทศการศึกษา 
ข้อที ่56 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่57 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่58 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่59 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่60 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การแนะแนวการศึกษา 
ข้อที ่61 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่62 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่63 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่64 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่65 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่2  คนที ่3 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้อที ่66 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่67 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่68 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่69 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่70 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
ข้อที ่71 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่72 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่73 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่74 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่75 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
ข้อที ่76 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่77 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่78 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่79 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่80 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 
ข้อที ่81 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่82 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่83 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่84 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 
ข้อที ่85 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใช้ได้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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การหาค่าความเชื่อม่ัน  
RELIABILITY ANALYSIS SCALE (ALPHA) 

 

การหาค่าความเชื่อม่ันภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

A1 108.06 98.00 .63 .96 
A2 107.94 97.35 .68 .96 
A3 107.88 97.02 .65 .96 
A4 107.81 97.90 .66 .96 
A5 107.88 97.60 .67 .96 
B1 107.97 96.35 .70 .96 
B2 107.97 95.64 .76 .96 
B3 107.97 96.68 .67 .96 
B4 107.91 96.15 .72 .96 
B5 108.03 96.81 .66 .96 
C1 108.09 95.51 .72 .96 
C2 108.03 96.74 .67 .96 
C3 107.94 98.00 .62 .96 
C4 108.00 96.97 .64 .96 
C5 108.00 97.23 .70 .96 
D1 107.94 95.29 .80 .96 
D2 108.00 94.97 .83 .96 
D3 107.97 96.81 .66 .96 
D4 108.03 93.71 .86 .96 
D5 107.94 94.12 .82 .96 
E1 108.00 96.97 .64 .96 
E2 108.00 97.23 .70 .96 
E3 107.94 95.29 .80 .96 
E4 108.00 94.97 .83 .96 
E5 107.97 96.81 .66 .96 

  

N of Case   =  32  N of Items  =  25  Alpha =  .93 
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การหาค่าความเชื่อม่ันการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

 

No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

F1 255.38 743.85 .77 .98 
F2 255.44 743.67 .75 .98 
F3 255.31 749.83 .59 .98 
F4 255.22 740.89 .82 .98 
F5 255.25 750.19 .62 .98 
G1 255.38 743.85 .77 .98 
G2 255.44 743.67 .75 .98 
G3 255.25 750.19 .62 .98 
G4 255.28 747.82 .69 .98 
G5 255.22 740.89 .82 .98 
H1 255.22 740.89 .82 .98 
H2 255.25 750.19 .62 .98 
H3 255.38 743.85 .77 .98 
H4 255.44 743.67 .75 .98 
H5 255.25 750.19 .62 .98 
I1 255.28 747.56 .77 .98 
I2 255.53 746.00 .73 .98 
I3 255.28 747.82 .69 .98 
I4 255.22 740.89 .82 .98 
I5 255.22 740.89 .82 .98 
J1 255.31 749.83 .59 .98 
J2 255.38 743.85 .77 .98 
J3 255.44 743.67 .75 .98 
J4 255.25 750.19 .62 .98 
J5 255.19 745.64 .75 .98 
K1 255.28 747.82 .69 .98 
K2 255.22 740.89 .82 .98 
K3 255.25 750.19 .62 .98 
K4 255.25 748.26 .67 .98 
K5 255.19 743.06 .83 .98 
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No 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

L1 255.22 740.89 .82 .98 
L2 255.13 750.63 .66 .98 
L3 255.53 739.22 .81 .98 
L4 255.56 751.93 .57 .98 
L5 255.19 743.06 .83 .98 
M1 255.22 740.89 .82 .98 
M2 255.25 744.00 .80 .98 
M3 255.34 749.33 .73 .98 
M4 255.22 740.89 .82 .98 
M5 255.25 748.90 .60 .98 
N1 255.28 747.56 .77 .98 
N2 255.53 746.00 .73 .98 
N3 255.56 751.93 .57 .98 
N4 255.19 743.06 .83 .98 
N5 255.22 740.89 .82 .98 
O1 255.63 746.44 .67 .98 
O2 255.56 751.93 .57 .98 
O3 255.19 743.06 .83 .98 
O4 255.22 740.89 .82 .98 
O5 255.66 750.43 .58 .98 
P1 255.41 749.86 .67 .98 
P2 255.19 743.06 .83 .98 
P3 255.75 745.68 .69 .98 
P4 255.69 752.42 .50 .98 
P5 255.75 752.39 .51 .98 
Q1 255.63 747.92 .63 .98 
Q2 255.91 760.28 .27 .98 
Q3 255.94 751.03 .51 .98 
Q4 255.19 743.06 .83 .98 
Q5 255.22 740.89 .82 .98 

 

 N of Case   =  32  N of Items  =  60  Alpha =  .98 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมทรง นัทธีศรี 

วัน เดือน ปี เกิด  : วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2502 

ภูมิลําเนา : ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม                          

สังกัดปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 76/2หมู่2 ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศร ี

จังหวัดนครปฐม                          

การศึกษา   

พ.ศ. 2518 : สําเร็จการศึกษา ป.ก.ศ. วิทยาลัยครูธนบุร ี

พ.ศ. 2521 : สําเร็จการศึกษาวิทยาลัยครูนครปฐมป.ก.ศ. สูง 

พ.ศ. 2524 : สําเร็จการศึกษาครูจันทรเกษม ค.บ. (เอกสังคมศึกษา) 

พ.ศ. 2533 :  สําเร็จการศึกษาศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2543 :  สําเร็จการศึกษาศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประสบการณ์การทํางาน 

ปัจจุบัน : ครู คศ.3  โรงเรียนวัดโคกเขมาตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศร ี

จังหวัดนครปฐม     
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